
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? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
Staré latinské príslovie hovorí: Časy sa menia a  my 
sa meníme s  nimi. U  nás vám ukážeme, čo sa zmenilo 
a  naučíme vás na zmeny rýchlo a  tvorivo reagovať. 
Zistíte, ako sa dajú využívať nové komunikačné formy, 
ako sa prostredníctvom marketingovej komunikácie 
a reklamy dá ovplyvňovať a formovať verejná mienka, 
ako sa dá meniť správanie ľudí, a to v komerčnej i ne-
komerčnej sfére. Aby ste dokázali ľudí vhodne osloviť 
rozumom i  citom, sprostredkujeme vám teoretické 
i praktické poznatky z marketingu, sociológie, ekonó-
mie, psychológie, práva, dizajnérstva, mediálnej komu-
nikácie, slovesnej i umeleckej tvorby.

Život na katedre
Chcete si vyskúšať svoju tvorivosť? Zapojte sa do popu-
lárnej študentskej súťaže Cirkulátor a všetkým ukážte, 
ako má vyzerať dobrá reklamná a marketingová tvor-
ba. Chcete nahliadnuť do vedeckej práce? Zúčastnite sa 
na rôznych zaujímavých odborných seminároch alebo 
workshopoch zameraných na manažment, marketin-
govú komunikáciu či médiá. Reprezentatívnym fórom 
pre vašu kreativitu je i medzinárodná konferencia (Ko)
médiá. Chcete sa inšpirovať v  zahraničí? Vycestujte na 
semestrálny pobyt a zistite, čo sa v oblasti marketingu 
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deje u susedov alebo za „veľkou mlákou“. Katedra má 
pre vás toho v zálohe ešte oveľa viac. A to nie je marke-
tingový ťah ani reklama!!! Príďte a presvedčte sa!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa vo všetkých oblastiach, v  ktorých je po-
trebné vytvárať propagačné prostriedky alebo pripra-
vovať a  realizovať marketingové kampane. V  praxi to 
znamená (takmer) všade. Môžete sa zamestnať ako 
výkonný a  tvorivý pracovník v  oblasti marketingovej 
komunikácie (account asistent, executive asistent, co-
pywriter, media planner) – na to vám stačí bakalársky 
stupeň štúdia. Po absolvovaní magisterského stupňa 
môžete „riaditeľovať“ ako managing director, media 
director alebo creative director, prípadne viesť tvorivé 
tímy ako copywriter senior. 
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