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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...
Získate prehľad vo všetkých druhoch umenia a  zo-
rientujete sa v pestrej palete žánrov popkultúry i me-
diálnej kultúry. Prevedieme vás históriou i súčasnými 
trendmi vo výtvarnej, hudobnej, filmovej a divadelnej 
tvorbe. Spoznáte dejiny estetického myslenia, na-
hliadnete do psychológie umenia, oboznámime vás 
s aktuálnymi mediálnymi koncepciami. Preniknete do 
rôznych podôb poézie a prózy, naučíte sa interpreto-
vať a kriticky hodnotiť slovesné i audiovizuálne diela 
a na zúbok sa pozrieme i estetike televíznych seriálov. 
Praktické skúsenosti nazbierate na Tvorivej dramatike 
a v Experimentálnej dielni. Ku kvalitnému umenoved-
nému vzdelaniu vám pridáme ešte jeden neoceniteľ-
ný bonus: naučíme vás myslieť otvorene, samostatne 
a tvorivo.

Život na ústave
Ste filmovým fajnšmekrom? U nás nájdete, čo hľadáte. 
Účasť na filmových festivaloch je samozrejmosťou 
a vo filmovom klube SD sa premietajú samé kinema-
tografické skvosty. Dávate prednosť divadlu? Pobavíte 
sa nielen na oficiálnych scénach, ale i  na predstave-
niach experimentálneho študentského divadla VYDI. 

ESTETICKÁ VÝCHOVA 
– UČITEĽSTVO 
V KOMBINÁCII S INÝM 
PREDMETOM
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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

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/7754 204
E-mail: uluk@ukf.sk
Web: www.uluk.ff.ukf.sk

ESTETICKÁ VÝCHOVA 
– UČITEĽSTVO 
V KOMBINÁCII S INÝM 
PREDMETOM

Oslovuje vás skôr výtvarné umenie? Vyučovanie prebie-
ha aj v Nitrianskej galérii. Ste milovníkom hudby? Po-
núkame účasť na Umeleckých dielňach. Chcete ume-
nie nielen prijímať, ale ho aj sami tvoriť? Zapojte sa do 
fakultných i medzifakultných literárnych súťaží. Chce-
te sa na umenie pozrieť očami odborníka? Ponúkame 
vám možnosť publikovať v  známych umenovedných 
časopisoch alebo sa zapojiť do Študentskej vedeckej 
konferencie a umeleckej prehliadky. Zaujímate sa o sú-
časné trendy v umení, kultúre a estetike? Týmto témam 
sú venované vedecké konferencie, ktoré pravidelne 
organizujeme. Radi cestujete? Máme pre vás priprave-
né atraktívne exkurzie. Pridajte sa k  nám! Pozývame 
vás na viacročnú ochutnávku umenia i  učenia, ktorá 
vás určite zasýti!

Čo s diplomom v rukách?

Uplatníte sa ako učitelia predmetu Výchova umením 
(ZŠ) alebo Umenie a kultúra (SŠ). Môžete pôsobiť ako 
pedagógovia na základných umeleckých školách, ako 
animátori tvorivých aktivít v kultúrnych centrách i ako 
redaktori kultúrnych periodík, serverov, umenoved-
ných časopisov alebo relácií o kultúre a umení.
Štúdium estetickej výchovy zabezpečuje Ústav literár-
nej a umeleckej komunikácie (ÚLUK). Nájdete nás aj na 
facebooku.


