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Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
Osvojíte si poznatky z praveku, predhistorickej, včas-
no-stredovekej a  krajinnej archeológie. Naučíme vás 
využívať najefektívnejšie techniky pri dokumentácii 
nálezového miesta a  pri evidencii nálezového fondu 
(prameňov). Získate prehľad o platných právnych nor-
mách, ktoré legislatívne určujú prípravu a  realizáciu 
základného terénneho výskumu a  zaručujú ochranu 
národného kultúrneho dedičstva. Súčasťou štúdia je 
i materiálové praktikum v bioarcheologickom labora-
tóriu i priamo v teréne.

Život na katedre
Tróju už síce objavil H. Schliemann, Tutanchamónovu 
hrobku H. Carter a  V. Budinský-Krička prekopal vý-
chodné Slovensko, ale nejaká tá v(V)enuša na vás ur-
čite ešte niekde čaká. Možno ju objavíte na terénnych 
archeologických výskumoch a praktikách. Tú z vápenca, 
steatitu, hliny či slonoviny zdokumentujte a popíšte. Po-
chváľte sa ňou na odborných seminároch, konferen-
ciách, ktoré katedra pravidelne organizuje alebo na 
fakultných kolách ŠVOUČ. Získate tak uznanie odborní-
kov. (Tú z mäsa a kostí – 60-90-60 – pozvite na imatri-
kulačný ples – získate obdiv spolužiakov). Ale nemusí 
to byť práve venuša. Do archeologických kruhov sa 
zapíšete i  oveľa prozaickejšími, ale o  to cennejšími 
nálezmi. Dámy, hľadajte keramické úlomky, mozaiky, 
alabastrony, brošne, spony, ktoré rovnako ako kedysi 
aj dnes spríjemňovali život. Možno ich objavíte na 
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra archeológie
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 392
E-mail: karcheologie@ukf.sk
Web: www.karch.ff.ukf.sk

Letnej škole archeológie, ktorá je integrálnou súčasťou 
štúdia. (Urastených Adonisov pod zemou hľadať ne-
musíte – tých je na pôde UKF viac než dosť). Nenašli 
ste na Slovensku nič unikátne? Nevadí! Prekopte sa na 
partnerské zahraničné univerzity a  strávte semester 
v  Anglicku, Nemecku, Chorvátsku, Českej republike, 
Poľsku či Maďarsku. Ako budúci archeológovia ste 
už iste objavili, že najväčšie náleziská odborných po-
znatkov, Venúš i  Adonisov sú na UKF v  Nitre! Tak sa 
nezakopte niekde inde! Tešíme sa na vás!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako členovia výskumných tímov vedecko-
-výskumných pracovísk SAV a  pracovísk oprávnených 
vykonávať terénny výskum, učitelia alebo vedeckí 
pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci 
v  múzeách, v  kultúrnych zariadeniach so zameraním 
na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej 
a miestnej správe a v  iných organizáciách propagujú-
cich, príp. sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo, napr. 
v pamiatkovom úrade.
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