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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...
V  jednotlivých disciplínach prejdeme spolu časovým 
oblúkom dejín od praveku až po 20. storočie. Dozviete 
sa veľa o histórii najstarších období ľudstva, staroveku, 
stredoveku i novoveku. Medzi obľúbené predmety pat-
ria dejiny každodennosti a  historiografia – veda, ktorá 
skúma nahromadené historické poznatky. Určite vás 
oslovia aj dejiny diplomacie. Preniknete i do jazyka anti-
ckého Ríma – latinčiny.

Život na katedre
Chcete viesť dialóg medzi minulosťou a  súčasnosťou? 
Vybrali ste si správne. S komunikáciou môžete začať na 
tradičnom podujatí našej katedry – Historické dni. Orga-
nizujeme ho každoročne, ale vždy s novou témou a no-
vými nápadmi. Vaši starší kolegovia už napríklad vedia, 
akou cestou prešlo zrno, kým sa dostalo k McDonaldo-
vi i kde, kedy a aké zbrane rinčali a prečo múzy mlčali. 
Radšej komunikujete písomne? Ponúkame vám priestor. 
Zverejnite výsledky vášho rozhovoru s históriou v uni-
verzitnom časopise Náš čas alebo ich prezentujte na 
fakultných kolách ŠVOUČ. Chcete sa na históriu pozrieť 
očami odborníkov? Príďte na prednášky, semináre či 
workshopy našich i  zahraničných odborníkov. Veríte 
skôr vlastnému zraku? Poďte s  nami na zaujímavé ex-



FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

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? 

FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

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? 

Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

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

HISTÓRIA – 
JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM
HISTÓRIA – UČITEĽSTVO

kurzie a spoločne oživíme históriu. Potrebujete na spo-
znávanie viac času? Strávte semester na partnerských 
univerzitách v zahraničí – v Nemecku, Rakúsku, Českej 
republike či Maďarsku. Chcete si len tak prevetrať hlavu? 
Na beániách, imatrikulačnom plese alebo na Welcome 
university party bude na to dosť príležitostí. Sedeli ste 
už v stroji času? Nie? Príďte! Ten náš časostroj štartuje 
už v budúcom akademickom roku! Nezmeškajte!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako odborní pracovníci vo vedeckých a kul-
túrno-spoločenských inštitúciách, múzeách, agentú-
rach, vydavateľstvách, spolkoch, fondoch, knižniciach, 
v pamiatkových ústavoch, v masmediálnej komuniká-
cii v  oblasti publicistiky. Pre absolventov učiteľského 
smeru sú prichystané učiteľské miesta na základných 
a stredných školách.


