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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  jazykovedných disciplínach si osvojíte správnu vý-
slovnosť, prehĺbite si znalosti gramatiky, rozšírite si 
slovnú zásobu, naučíte sa vhodne voliť slová v každej 
komunikačnej situácii a zistíte, ako sa v priebehu času 
vyvíjal nemecký jazyk do dnešnej podoby. V  literár-
novedných predmetoch objavíte myšlienkový svet 
nemeckých spisovateľov a  básnikov, naučíte sa ho 
interpretovať i  kriticky posudzovať. Na praktických 
cvičeniach získate istotu v  správnom vyjadrovaní 
a  na seminároch zo základov prekladu a  tlmočenia 
vás zasvätíme do tajov týchto špecifických rečových 
zručností. Veľa sa dozviete o  dejinách, ba i  reáliách 
nemecky hovoriacich krajín. Na hodinách didaktiky si 
osvojíte metódy cudzojazyčnej výučby, aby ste svo-
jich budúcich žiakov mohli naučiť to, čo vy už viete.

Život na katedre
Ak čakáte prepravky s  nemeckým pivom, Lederho-
se alebo jódlovanie, tak vás sklameme. No napríklad 
semester na partnerskej univerzite v  Nemecku alebo 
Rakúsku vám zabezpečiť vieme. Stačí, ak dokážete, 
že vás štúdium baví a o zvyšok sa postaráme my. Ste 
milovníkom literatúry? Tak to vás isto potešia autorské 
čítania rakúskych a  nemeckých spisovateľov alebo 



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-
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prechádzky rozprávkovým svetom bratov Grimmov-
cov. Ste zberateľmi certifikátov? U nás vám do zbierky 
môže pribudnúť Österreichisches Sprachdiplom alebo 
Test DaF. Chcete sa presadiť? Nekupujte si kvetináč, ale 
zmerajte si sily na medzifakultných vedomostných du-
eloch, ŠVOUČ alebo pošlite svoju poviedku do literár-
nej súťaže. No a keď sa s našou katedrou zžijete, možno 
príde aj na to pivo. Večerné stretnutia, tzv. Stammtisch, 
s našimi nemeckými a rakúskymi lektormi sú o spájaní 
príjemného s  užitočným. Takže Prosit! A  uvidíme sa 
u nás na katedre!

Čo s diplomom v rukách?
Ak chcete ako učiteľ nemeckého jazyka odovzdávať 
svoje jazykové znalosti ďalej, privítajú vás na všetkých 
typoch a stupňoch škôl alebo v iných vzdelávacích in-
štitúciách (napr. Österreichisches Institut alebo Goethe 
Institut). Naši absolventi úspešne pracujú aj v metodic-
kých centrách a  kultúrno-spoločenských inštitúciách 
(napr. Rakúske kultúrne fórum). Radi vás privítajú aj 
v  súkromných alebo nadnárodných spoločnostiach – 
a tých je na Slovensku dosť.
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