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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...
Na hodinách fonetiky si osvojíte správnu výslovnosť. 
Znalosti gramatiky si prehĺbite na prednáškach a semi-
nároch z morfológie i syntaxe, v rámci predmetov lexiko-
lógia/štylistika si obohatíte slovnú zásobu a  naučíte sa 
vhodne voliť slová vo všetkých komunikačných situáci-
ách. Na seminároch zo základov prekladu a  tlmočenia 
vás zasvätíme do umenia prenosu cudzích myšlienok do 
iného jazyka. V  literárnovedných disciplínach spoznáte 
myšlienkové bohatstvo španielskych spisovateľov či 
básnikov a naučíte sa ho interpretovať i kriticky zhodno-
tiť. Veľa sa dozviete i o reáliách hispanofónnych krajín.

Život na katedre
Na pôde univerzity vám síce nemôžeme sľúbiť býčie zá-
pasy, ale radi vás privítame na Dňoch hispánskej kultúry, 
na zaujímavých posedeniach s  významnými literátmi 
Španielska či na besedách s  pracovníkmi španielske-
ho veľvyslanectva. Študentský život na španielskych 
univerzitách (a  možno i  toreadorské hry) zažijete na 
vlastnej koži, ak strávite semester na partnerských uni-
verzitách v  Madride, Granade, Oviede alebo v  Seville. 
Neváhajte! Letenky za vzdelaním i  zážitkami na vás 
čakajú na UKF v Nitre už budúci akademický rok!
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Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra romanistiky
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 391
E-mail: ppappova@ukf.sk
Web: www.krom.ff.ukf.sk

Čo s diplomom v rukách?
Ak chcete ako učiteľ španielskeho jazyka odovzdávať 
svoje jazykové znalosti ďalej, privítajú vás na všetkých 
typoch a stupňoch škôl. Ak vás učiteľské povolanie ne-
láka, môžete sa zamestnať na rôznych pozíciách v kul-
túrnych inštitúciách mimovládnych organizácií, na po-
stoch ustanovizní EÚ v Luxemburgu alebo Štrasburgu. 
Uplatníte sa aj ako jazykoví experti v rôznych súkrom-
ných i nadnárodných spoločnostiach.
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