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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...
Zdokonalíte sa v jazykových zručnostiach, prehĺbite 
si znalosti nemeckej gramatiky, naučíte sa odlišovať 
spisovnú nemčinu od jej hovorových variantov, viesť 
písomnú obchodnú korešpondenciu, získate rozsiah-
le znalosti o kultúre a reáliach nemecky hovoriacich 
krajín. Navyše si osvojíte aj základné vedomosti z in-
terkultúrneho manažmentu, zo psychológie, komuni-
kácie, sociálnej psychológie a ekonómie. Veľa nového 
sa dozviete o politickom, kultúrnom a hospodárskom 
dianí i o zákonodarstve Európskej únie.

Život na katedre
Ak čakáte pozvanie na Oktoberfest s trojtýždňovým 
holdovaním pivu, sklameme vás. Nemôžeme vám ani 
sľúbiť, že do školy vás bude voziť „funglnový“ bavo-
rák v čiernej metalýze. Ale ak chcete stráviť semester 
na partnerských univerzitách v nemecky hovoria-
cich krajinách, stačí ak dokážete, že vás štúdium baví 
a o ostatné sa postaráme my. Nudiť sa však nebudete 
ani na našej katedre. Máme pre vás pripravené rôzne 
podujatia, na ktorých sa zabavíte i niečo nové naučíte. 
Večerné stretnutia tzv. Stammtisch s našimi nemec-
kými a rakúskymi lektormi sú spojením príjemného 
s užitočným – občas nebude chýbať ani nejaký ten 
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Maas Bier. Prídete si na svoje aj ak sa zaujímate o kine-
matografiu, literatúru či hudbu krajín nemeckej jazy-
kovej oblasti. Svoje sily si môžete zmerať aj v rôznych 
vedomostných súťažiach či na fakultnom kole ŠVOUČ. 
Ak vám do zbierky certifikátov chýba Österreichisches 
Sprachdiplom, máme ho v ponuke. A ak v nemeckých, 
rakúskych či švajčiarskych firmách alebo v inštitúciách 
EÚ zabodujete svojimi odbornými a jazykovými zna-
losťami, rýchlo si našetríte aj na svoj vlastný bavorák. 
Tak šetrite i časom a rýchlo vyplňte tú správnu pri-
hlášku. Už sa na váš tešíme! 

Čo s diplomom v rukách?
Ako experti pre nemčinu v hospodárskej praxi máte 
širokú škálu možnosti zamestnať sa. Uplatnenie náj-
dete v podnikateľskej sfére, v súkromných, štátnych 
i nadnárodných spoločnostiach ale i ako poradcovia 
a sprostredkovatelia medzinárodných obchodných 
kontaktov, v cestovnom ruchu, alebo v rôznych kultúr-
nych a osvetových inštitúciách.
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