
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...
Pod naším vedením dokážete tvorivo integrovať 
a  prakticky uplatňovať nadobudnuté teoretické po-
znatky z  lingvistických, literárnovedných, dejinných 
i kultúrno-umeleckých odborov. Získate prehľad o deji-
nách spisovnej slovenčiny a literárnej histórie. Osvojíte 
si základy z  predmetov medziodborového charakteru 
– sociolingvistiky, psycholingvistiky, pragmalingvistiky, 
rétoriky i textológie. Dáme vám do rúk účinné metodic-
ké a didaktické nástroje, aby ste vedeli krásu slovenčiny 
sprostredkovať i svojim budúcim študentom.

Život na katedre
Viete, ako spoznať charakter človeka z  písma? Aké sú 
špecifiká internetových textov? Ako napísať diplomovú 
prácu? Naši študenti to už vedia. Ale nebojte sa! I  na 
vás čakajú tieto, i  kopec iných zaujímavých tém. Sta-
čí, ak budete navštevovať výberové prednášky. Máte 
radi Cicera? Alebo aspoň adrenalín? Vyskúšajte si vaše 
rétorické schopnosti na pripravených, ale i  spontán-
nych prejavoch – tému si vylosujete priamo na súťaži 
o  najlepší rečnícky prednes. Ak sa vyrovnáte Cicerovi 
a neodrovná vás adrenalín, určite zabodujete. Viac ako 
prednes vás láka vlastná tvorba? Dáme vám priestor na 
literárnych súťažiach alebo v  univerzitnom časopise 
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Náš čas. Viete, kde je posilňovňa pre mozgové neuróny? 
Určite ich rozhýbete, ak sa aktívne zúčastníte našich 
kolokvií, odborných seminárov, medzinárodných kon-

Chceli by 
-

ska? Využite bohaté zahraničné kontakty našej katedry 

Radi(y) sa zabávate? Príďte na slovenčinársku beániu, 

neoľutujete. Viete, čo motivovalo našich študentov, aby 
Spýtali sme sa za vás. „Študuj 

tam, kde sa rodila slovenčina“ (Viki, 22); „Za veľkú výhodu 
-

ným víkendom“ (Mišo, 20); „Keď mám pocit, že je toho na 

kultúrne alebo iné zábavné vyžitie“ (Nataša, 21). Oslovili 
vás tieto motívy alebo máte svoj vlastný? To je, nako-

-
te. Tešíme sa na vás!

-

-
vovaní magisterského stupňa sa zamestnáte ako učiteľ 

-
ných školách, ako pracovník zaoberajúci sa výskumom 

-
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