
MY 
SLE 
NIE 

NÁS 
BA 
VÍ

Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave

KATEDRA 
ROMANISTIKY

MY 
SLE 
NIE 

NÁS 
BA 
VÍ

Zisti viac na
studujnafifuk.fphil.uniba.sk

Filozofická fakulta UK v Bratislave

fphil.uniba.sk

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta

Gondova 2
814 99 Bratislava

Prečo študovať na FiF UK?

Takmer storočná tradícia
Fakulta ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt  

Univerzity Komenského v roku 1919.

Unikátne študijné programy
Jedinečné špecializácie, ktoré na inej univerzite  

či vysokej škole na Slovensku nenájdete.

Bohatá ponuka študijných programov
Najširšia škála akreditovaných študijných programov 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia  
v oblasti spoločenských a humanitných vied  

na Slovensku.

Široké uplatnenie v praxi
Zamestnanosť absolventov našej fakulty je 97%. 
Nachádzajú uplatnenie v biznise a súkromnom 

podnikaní, v médiách, vo verejnej a štátnej správe  
či v mimovládnom sektore.

Pestrý študentský život
Atraktívne podujatia na akademickej pôde a bohaté 

možnosti, ktoré ponúka hlavné mesto Slovenska.
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Brand Assets - Logos & Badges

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing the design or color. The correct 
color versions to use are the blue or reversed-out to white. If you are unable to use 
the correct color due to technical limitations, you may revert to black and white.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size and that they do not appear 
subordinate to any other partner logos included on the creative executions. Similarly,  
do not present the “f” Logo in a way that makes it the most distinctive or prominent 
feature of what you’re creating.

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the “f” Logo. The proportions and shape of the “f” Logo should never be 
altered for any reason. To resize, hold the “Shift” key in most software programs to 
maintain the proportions while scaling up or down. Always maintain the minimum 
clear space, even when proportionally scaling the logo.

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always maintain a minimum clear space 
around the logo. This clear space insulates our “f” Logo from distracting visual ele-
ments, such as other logos, copy, illustrations or photography. 
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O nás
Vznik a rozvoj slovenskej romanistiky je spätý s FiF UK. 
Začiatky výučby románskych jazykov siahajú hneď  do 
prvých rokov po založení Univerzity Komenského. Od 
roku 1923 existoval na FiF UK Seminár pre romanistiku, 
ale francúzsky jazyk sa na fakulte vyučoval už od roku 
1921. V roku 1922 začal pracovať lektorát rumunského 
jazyka, s  vyučovaním taliančiny sa začalo v  roku 1929, 
lektor španielskeho jazyka pôsobil na fakulte od roku 
1936. Ako posledná pribudla portugalčina, v akad.  roku 
1981/1982. V  súčasnosti Katedra romanistiky ponúka 
štúdium všetkých piatich spomínaných románskych 
jazykov, z  toho portugalčina a  rumunčina sa v  SR dá 
študovať iba na Filozofickej fakulte UK. 

„Aby som mohol prekladať Danteho Božskú komédiu kde-
koľvek, naučil som sa ju naspamäť.“

Viliam Turčány, básnik, literárny vedec a prekladateľ, 
študoval slovenčinu a francúzštinu na FiF UK  

(promovaný bol v roku 1952)

Katedra romanistiky má plne akreditované nasledujúce 
študijné programy:
▪	 v  oboch stupňoch (v 3-ročnom bakalárskom stupni 

a v 2-ročnom magisterskom stupni, všetky iba v dennej 
forme): francúzsky jazyk a  kultúra, portugalský jazyk 
a kultúra, rumunský jazyk a  kultúra, španielsky jazyk 
a kultúra, taliansky jazyk a kultúra;

▪	 v doktorandskom stupni ponúkame štúdium v odbo-
roch: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných 
literatúr; prekladateľstvo a tlmočníctvo; všeobecná ja-
zykoveda.

Bakalárske a magisterské študijné programy sa otvárajú 
vždy v kombinácii s iným jazykom: francúzsky, španielsky 
a taliansky jazyk a kultúra sú otvárané každý rok; portu-
galský a rumunský jazyk každé dva roky.

Čo ťa naučíme 
▪	 Zvládneš jazyk a praktickú komunikáciu v ňom na hodi-

nách s rodenými hovoriacimi.
▪	 Získaš teoretické vedomosti z  oblasti porovnávacej 

jazykovedy a budeš ovládať zákonitosti cudzieho i slo-
venského jazyka v  gramatickej, lexikálnej i  štylistickej 
rovine.

▪	 Zvládneš metódy a postupy, ako analyzovať texty rôz- 
neho tematického zamerania a  interpretovať ich po 
obsahovej stránke.

▪	 Budeš schopný samostatne zostaviť rôzne druhy úžit-
kových textov (zmluva, obchodný list, reklamácia, ži-
adosť, vedecký článok, esej a pod.) v konkrétnom ro-
mánskom jazyku.

▪	 Osvojíš si teóriu aj prax odborného a umeleckého pre-
kladu, naučíš sa pracovať s prekladateľským softvérom

▪	 Naučíš sa základné postupy a techniky konzekutívne-
ho a simultánneho tlmočenia.

▪	 Získaš vedomosti z dejín, literatúry a kultúry konkrét-
nej románskej jazykovej oblasti.

▪	 Získaš prehľad v  sociokultúrnych, politických, ekono-
mických témach i  v medzinárodných vzťahoch   kon-
krétnych románskojazyčných krajín.

▪	 Osvojíš si korektné a  profesionálne vystupovanie 
v úlohe mediátora v procese komunikácie.

Čo ponúkame
▪	 Tradíciu a pedagogické a  intelektuálne zázemie naj-

staršieho romanistického pracoviska na Slovensku.
▪	 Časté prednášky romanistov zo zahraničia.
▪	 Knižnicu s niekoľko tisíc zväzkami odbornej, vedeckej 

literatúry a beletrie.
▪	 Úspešnú medzinárodnú spoluprácu s prestížnymi uni-

verzitami s  možnosťami študentských pobytov (Bel-
gicko, ČR, Francúzsko, Kuba, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španielsko, Taliansko).

▪	 Prekladateľsko-tlmočnícku prax u partnerov (televízia, 
rozhlas, veľvyslanectvá, obchodné komory, jazykové 
inštitúty, filmový festival).

▪	 Mimoškolské aktivity (študentské divadlo, premietania a i.).

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pra-

coviska/katedra-romanistiky/

Kde sa uplatníš? 
▪	 ako registrovaný úradný prekladateľ, resp. tlmočník
▪	 práca vo vydavateľstvách, v médiách
▪	 v štátnej službe
▪	 v diplomacii
▪	 v európskych inštitúciách
▪	 ako kultúrny mediátor
▪	 po absolvovaní pedagogického minima aj v  oblasti 

školstva (francúzština, španielčina, taliančina)

Potrebuješ viac informácií?
▪	 email: krom@fphil.uniba.sk
▪	 telefón: +421-2-59 33 92 52
▪	 FB: https://www.facebook.com/RomanistikaFFUK/

Aké sú podmienky prijatia?
▪	 francúzština: test všeobecných študijných predpokladov
▪	 portugalčina: test všeobecných študijných predpokladov 
▪	 rumunčina: test všeobecných študijných predpokladov 
▪	 španielčina: test všeobecných študijných predpokladov  

+ jazykový test (úroveň B1/B2)
▪	 taliančina: test všeobecných študijných predpokladov 


