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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 a naučíte sa používať správne slová na 
pravom mieste. Na seminároch zo základov prekladu 
a  tlmočenia zistíte, v  čom sa tieto zručnosti líšia od 
bežného používania talianskeho jazyka. V literárnych 
disciplínach vás uvedieme do myšlienkového sveta 
talianskych spisovateľov a básnikov a naučíme vás ho 
interpretovať, kriticky posudzovať i spoznávať medzi-
literárne súvislosti. Veľa sa dozviete aj o reáliách a de-
jinách talianskeho umenia.

Život na katedre
Chcete si užívať študentský život priamo v  Taliansku? 
Využite bohaté zahraničné kontakty katedry a strávte 
semester na partnerských univerzitách v  Bari, Salen-
te, Lece, Siene či Perugii. Nechce sa vám vycestovať zo 
Slovenska? Tak príďte na podujatie Týždeň talianskeho 
jazyka vo svete, zúčastnite sa na rôznych seminároch 
alebo zaujímavých diskusiách s predstaviteľmi talian-
skej kultúry a  dozviete sa veľa o  živote i  mentalite 
Talianov. Oslovuje vás viac talianske umenie? Potom 
určite navštívite naše Literárne kaviarne, ktoré pra-
videlne organizujeme v  spolupráci s Talianskym kul-
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túrnym inštitútom, alebo sa zúčastnite na výstavách 
talianskeho umenia. Veríme, že toto všetko už budúci 
rok zažijete s nami.

Čo s diplomom v rukách?
Podľa vlastného uváženia si môžete vybrať učiteľské 
alebo neučiteľské povolanie. Absolventi magisterského 
štúdia pracujú ako učitelia na všetkých typoch a stup-
ňoch škôl. Ak  uprednostníte nepedagogickú činnosť, 
môžete pôsobiť na rôznych pozíciách v  kultúrnych 
ustanovizniach mimovládnych organizácií, na postoch 
inštitúcií EÚ v Luxemburgu i Štrasburgu alebo ako ad-
ministratívni pracovníci v súkromných i nadnárodných 
spoločnostiach.
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