NEWSLETTER KSJ FiF UK V BRATISLAVE

KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA
KATEDRA SLOVENSKEJ LITERATÚRY A LITERÁRNEJ VEDY
na Gondovej 2 v Bratislave

Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy nie sú žiadnymi
nováčikmi a na FiF UK v Bratislave majú etablované postavenie. Nielenže výučba slovenského jazyka
a slovenskej literatúry patrila medzi štyri zakladajúce odbory, ktoré tvorili piliere výučby na fakulte od jej
začiatkov v roku 1921, ale aj v súčasnosti sú tieto katedry reprezentantmi excelentnosti nielen vo sfére
jazykovedy a literárnej vedy, ale širšie aj v oblasti kultúry a spoločenského života. Študentom prednášajú
popredné osobnosti slovenskej a slovanskej jazykovedy, literárnej vedy a kultúry.
ŽE NUDA? TAK TO ANI ZĎALEKA! POZNÁVANIE MATERINSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY JE O SKÚMANÍ NÁRODNEJ KULTÚRY, HISTÓRIE
A TAJOMSTIEV KOMUNIKÁCIE V NAJROZMANITEJŠÍCH SITUÁCIÁCH.
JE O SPOZNÁVANÍ VHODNOSTI, VTIPNOSTI JAZYKA, JEHO SILY
MANIPULOVAŤ... JEDNODUCHO ŽIVOTA OKOLO NÁS, KTORÉHO SME
SÚČASŤOU A V KTOROM MUSÍME, CHCEME, POTREBUJEME
KOMUNIKOVAŤ.

Štúdium a prax
Reagujeme na filozofiu dnešného pracovného
trhu, ktorý chce čerstvého absolventa aj
s praxou. Preto sa naši študenti aktívne
zúčastňujú na:
• pedagogických praxiach,
• prekladateľských praxiach,
• stážach v odborných inštitúciách
a médiách: Aktuálne prebieha úzka
spolupráca s vydavateľstvom Orbis
Pictus Istropolitana

ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM a nič viac
len ŠTÚDIUM?
Študentom, ktorí nechcú roky štúdia na fakulte len
„nejako prežiť“, ale chceli by aj niečo zažiť,
ponúkame aktivity prostredníctvom každoročných
kultúrno-lingvistických exkurzií a kultúrnych
podujatí organizovaných katedrami i študentmi.

• zahraničných študijných pobytoch,
• redakčnej a/alebo publikačnej práce
v študentskom časopise Kulturárium
• svoje nadobudnuté poznatky môžu zúročiť aj
na študentských vedeckých
konferenciách, literárnych
a prekladateľských súťažiach.
Viac nájdete na https://fphil.uniba.sk/katedry-aodborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/
studium/studentske-aktivity/

Študenti na exkurzii 2018: https://fphil.uniba.sk/katedry-aodborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/studium/
studentske-aktivity/exkurzia-2018/
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ČO PONÚKAME V AK. ROKU 2019/2020

AKÉ SÚ MOŽNOSTI UPLATNENIA?

Štúdium slovenského jazyka a slovenskej literatúry
paralelne zabezpečujú dve katedry a v akademickom
roku 2019/2020 si je možné podať prihlášku na
bakalársky stupeň štúdia na tieto programy:

Uplatnenie je možné nájsť prakticky všade tam, kde
sa komunikuje... ale najmä:
• v prekladateľskej a tlmočníckej sfére,
• v školskej praxi – na gymnáziách, stredných
odborných školách a základných školách,
• v oblasti vedy a výskumu,
• v médiách (najmä ako redaktor, moderátor,
editor, resp. korektor),
• vo vydavateľstvách (knižný alebo jazykový
redaktor),
• vo vybraných odvetviach marketingu,
• v kultúrnych a osvetových inštitúciách,
• v štátnej správe a v miestnej samospráve.

Bakalársky stupeň štúdia
•

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský
jazyk a kultúra v kombinácii s cudzím jazykom
(angličtinou, bulharčinou, fínčinou, francúzštinou,
gréčtinou, chorvátčinou, latinčinou, maďarčinou,
nemčinou, portugalčinou, rumunčinou, ruštinou,
španielčinou, taliančinou).

•

Učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra
v kombinácii s cudzími jazykmi (angličtinou,
nemčinou, maďarčinou), s humanitnými
predmetmi (históriou, filozofiou, estetikou)
a prírodovednými odbormi (biológiou, geografiou,
chémiou).

Študentky na študentskej vedeckej a odbornej konferencii 2018

Spojte sa s nami, sledujte nás:
Katedra slovenského jazyka:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
katedra-slovenskeho-jazyka/

Grilovačka slovakistov

ČO VYŽADUJEME ALEBO PODMIENKY PRIJATIA

SLOVENČINA občianske združenie:
https://ozslovencina.wordpress.com/

Bakalárske štúdium
•

•
•

FACEBOOK Katedry slovenského jazyka FiF UK
v BA:
https://www.facebook.com/katedraslovenskehojazyka/

podanie prihlášky do 28. februára 2019,
prihlášku je možné podať elektronicky
(poplatok 20 €) alebo poslať jej papierovú
verziu (poplatok 30 €),
úspešne absolvovaná maturitná skúška,
úspešne absolvovaná národná porovnávacia
skúška – test všeobecných študijných
predpokladov, príp. aj jazykový test (angličtina,
španielčina, nemčina) – robí sa prostredníctvom
externej agentúry SCIO.

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/
Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu:
http://studujnafifuk.fphil.uniba.sk/
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