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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...
Zorientujete sa v dejinách a súčasnosti jednotlivých 
umeleckých druhov: v literatúre, výtvarnom umení, 
hudbe, divadle a filme (nevynecháme ani situáciu na 
Slovensku). Naučíte sa samostatne vyjadriť k akému-
koľvek umeleckému dielu – porozumiete mu a budete 
ho vedieť interpretovať. Pochopíte estetické myslenie 
od antiky až po súčasnosť. Získate prehľad a odbor-
né znalosti o tom, o čom ste doteraz v škole možno 
nikdy nehovorili: o populárnej kultúre, masmédiách, 
mimo¬umeleckom estetične (napr. estetike životné-
ho štýlu). Budete mať možnosť zaoberať sa problé-
mami psychológie umenia. Pripravíme vás na prax: 
získate skúsenosti v mediálnych dielňach (grafická 
a redakčná úprava textov, príprava krátkeho filmu 
ap.), budete mať možnosť uverejniť svoje umelec-
ké kritiky a recenzie, vyskúšate si tvorbu autorských 
a kultúrnych projektov, naučíme vás, ako získať gran-
tovú podporu na ich realizáciu.

Život na ústave
Je umenie súčasťou vášho životného štýlu? U nás 
ste na správnom mieste! Zavedieme vás do sveta 
umenia – nielen teoreticky, ale aj prakticky. Pozveme 
vás na filmové festivaly, zorganizujeme pre vás 
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zaujímavé exkurzie. Sami niečo tvoríte? Môžete sa 
zúčastniť koncertu, výstav a workshopov, ktoré pre 
našich študentov organizujeme. Alebo sa prihlásiť do 
fakultných i medzifakultných literárnych, hudobných 
a fotografických súťaží. Túžite vidieť umenie očami 
odborníka? Ponúkame vám potrebné poznatky, 
možnosť publikovať v známych umenovedných 
časopisoch, alebo sa zapojiť do Študentskej vedeckej 
konferencie a umeleckej prehliadky. Zaujímate sa 
o súčasné trendy v umení, kultúre a estetike? Naše 
renomované pracovisko sa nimi zaoberá už vyše 
40 rokov a aktuálnym témam sú venované vedecké 
konferencie, ktoré pravidelne organizujeme. Vyberte si 
tradíciu a kvalitu, ktorú ponúkame! 

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako organizátor kultúrneho života, 
moderátor či mediálny poradca pre umenie a kultúru 
v redakciách a vydavateľstvách, člen rozličných redakcií 
časopisov alebo člen tvorivého tímu v médiách. Budete 
mať možnosť pokračovať vo vzdelávaní na 3. stupni 
vysokoškolského štúdia, t. j. na doktorandskom štúdiu 
(PhD.), s perspektívou pracovať ako samostatný vedecko-
pedagogický alebo vedecko-výskumný pracovník 
v odborných ústavoch, na vedeckých pracoviskách 
alebo na univerzitách.
 
Štúdium estetiky zabezpečuje Ústav literárnej 
a umeleckej komunikácie (ÚLUK). Nájdete nás aj na 
facebooku.
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