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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...
Sprostredkujeme vám odborné poznatky zo súčasné-
ho jazyka, z teórie kultúry a textovej lingvistiky. Získate 
prehľad o dejinách a teórii literatúry. Zasvätíme vás do 
informačných a komunikačných technológií i do mar-
ketingu, základov ekonomiky a  kulturológie. Osvojíte 
si praktické textologické, editorské a vydavateľské po-
znatky a zručnosti. Na úrovni komunikatívnej dostatoč-
nosti zvládnete aj cudzí jazyk.

Život na katedre
Chcete vedieť, čo si o  štúdiu editorstva na UKF myslia 
naši študenti? Spýtali sme sa za vás: „Rada prispievam 
do obľúbeného univerzitného časopisu Náš čas, ktorý in-
formuje o aktuálnych podujatiach na škole a úspechoch 
našich študentov“ (Gabika, 21); „Si dobrodružný typ? 
Na UKF sa určite nudiť nebudeš!“ (Jano, 20); „Poznatky 
získané zo štúdia editorstva už teraz využívam vo svojej 
individuálnej praxi v  jednom z  prestížnych slovenských 
vydavateľstiev“ (Petra, 23). A  čo vám môže ponúknuť 
katedra? Máte literárne ambície? Určite vás potešia 
fakultné literárne súťaže. Chcete ísť v šľapajach Cicera? 
Zúčastnite sa rétorických súťaží o  najlepší rečnícky 
prednes. Chcete nasať čo najviac vedomostí z odboru? 
Uvítame vašu aktívnu účasť na kolokviách, odborných 
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seminároch či na medzinárodných konferenciách. 
Chcete sa sami odborne presadiť? Prezentujte vaše 
výskumy na ŠVOUČ. Za-
bezpečíme vám ho na stážach vo vydavateľstvách, 

Potre-
bujete si prevetrať hlavu? Čakajú na vás slovenčinárske 
beánie, imatrikulačný ples, Welcome university party 

Lepšie nevymyslíš! 
 -

-
-

vydanie knižných publikácií. Zamestnanie nájdete aj 
-

-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tla-


