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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...
Problematiku masmédií spoznáte z  rôznych uhlov po-
hľadu. Osvojíte si aktuálne teórie médií, dejiny komuni-
kácie a médií, dejiny žurnalistiky. Oboznámite sa so so-
ciologickými i psychologickými aspektmi masmediálnej 
komunikácie. Nahliadnete do problematiky mediálneho 
práva a  spoznáte i  etickú stránku komunikácie nielen 
v masových médiách, ale i v manažmente a marketingu. 
Zistíte, čo sa skrýva pod pojmom „jazyková kultúra“ a na-
učíte sa ju praktizovať. Vo francúzskom jazyku si výrazne 
rozšírite všeobecnú slovnú zásobu a osvojíte si odbornú 
terminológiu. Naučíte sa analyzovať a interpretovať fran-
cúzske texty z rôznych typov periodík i obsahy audiovi-
zuálnych formátov (napr. diskusné relácie, komentáre 
k aktuálnym udalostiam, reklamné spoty atď.) a prenik-
nete aj do základov prekladu a tlmočenia.

Život na katedre
Máte málo príležitostí hovoriť na Slovensku po francúz-
sky s rodeným Francúzom? U nás sa to zmení! Katedra 
úzko spolupracuje s univerzitou v Lorraine a niektoré 
prednášky a  semináre vedú francúzski pedagógovia. 
Skôr by sa vám páčilo hovoriť po francúzsky s rovesník-
mi? Žiaden problém! V  rámci výmenných pobytov 
prichádzajú na našu katedru i  študenti z  Francúzska 
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a ocenia, ak sa im budete venovať. Chcete vycestovať 
vy? Akoby sa stalo! Stačí zbaliť kufor a stráviť semester 
na jednej z  partnerských univerzít vo frankofónnych 
krajinách. Radi by ste experimentovali s projektovaním 
masmediálnej komunikácie, hľadali nové spôsoby osob-
nej prezentácie či skúmali verejnú mienku na produkciu 
masmédií? Nič vám nestojí v  ceste! Naopak! Budeme 
sa tešiť, ak sa zúčastníte súťaže ŠVOUČ alebo vystú-
pite s  niečím novým na odborných seminároch či 
workshopoch. Viete, ako spojiť poznanie so zábavou? 
Nie? Príďte do nášho univerzitného mediálneho cen-
tra a my vám to ukážeme. Takže: A bientôt v budúcom 
akademickom roku!

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako výkonný a tvorivý pracovník v oblas-
ti masmediálnej komunikácie, ako odborník vo sfére 
metód merania verejnej mienky a sociálnych procesov 
z  perspektívy masmediálnej komunikácie alebo ako 
odborník na medzikultúrne preklady vo firmách a v in-
štitúciách Európskej únie.
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