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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...
Nahliadnete do politických teórií, naučíte sa politicky 
myslieť, osvojíte si i jazyk politiky, oboznámite sa s po-
litickými systémami a zistíte, aká je štruktúra i na akých 
ideových základoch stavajú politické strany. Dvere do 
sveta vám otvorí predmet medzinárodné vzťahy a diplo-
macia a okno do médií zase politická žurnalistika.

Život na katedre
Viete, ako sa rýchlo dostať do Europarlamentu, OSN, Rady 
Európy alebo Európskej komisie? Nie? Stačí, ak nastúpi-
te do toho správneho dopravného prostriedku. Čaká 
na vás na katedre a odvezie vás na odborné exkurzie 
do všetkých európskych inštitúcií. Máli sa vám pár dní 
v  zahraničí? Využite študentské mobility a  strávte se-
mester na Cypre, v  Belgicku, Francúzsku, Bulharsku, 
Poľsku alebo v Českej republike. Chcete vedieť viac o po-
litickom dianí priamo zo zdroja? Katedra pre vás pravi-
delne organizuje diskusné fóra, besedy s osobnosťami 
politického života, prednášky a semináre s odborníkmi 
z praxe. Radi beriete iniciatívu do vlastných rúk? Realizuj-
te sa v rámci ŠVOUČ, na konferenciách a odborných se-
minároch. Máte dosť teórie? Hor sa do praxe! Na vlastnej 
koži ju okúsite na stážach v  domácich i  zahraničných 
politických, štátnych, mimovládnych a  medzinárod-
ných organizáciách. Chcete si len tak prevetrať hlavu? 
Podniknite s nami v apríli výstup na Zobor a pokochaj-
te sa pohľadom na hlaváčika jarného – symbol našej 
katedry. Viete, čo je beánia? Nie? Príďte, uvidíte (možno 
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i  zvíťazíte), ale hlavne neoľutujete. Garantujeme per-
fektnú zábavu! Neváhajte! Tešíme sa na vás už v budú-
com akademickom roku!

Čo s diplomom v rukách?
Dvere sú pre vás otvorené v  orgánoch štátnej správy 
a samosprávy, môžete sa stať lídrom alebo hovorcom 
politických strán, radi vás zamestnajú v mimovládnych 
i  medzinárodných organizáciách a  zaujímavú prácu 
nájdete aj v masmédiách.
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