Zaujíma Ťa štúdium na našej katedre?

„Najprv čítaj dobré knihy, lebo inak sa k nim možno nikdy nedostaneš.“ (Henry David Thoreau)

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy



Špecializuje sa na dejiny slovenskej literatúry, teóriu literatúry i literárnu kritiku.



Ponúka štúdium v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia.



Vytvára stabilné a tvorivé prostredie pre štúdium.



Zúčastňuje sa na vedeckom výskume a spolupracuje so slavistickými a slovakistickými pracoviskami na
Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Španielsko, Rusko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia a i.).



V rámci programu Erasmus plus umožňuje študentom Filozofickej fakulty pobyty na univerzitách v Českej
republike, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku a Taliansku; v rámci medzivládnych dohôd či iných výmenných
programov realizuje študijné a výskumné pobyty štipendistov zo zahraničia.

Čo sa naučíš?
Ponúkame široký výber študijných programov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia:


v jednoodborovom štúdiu v programe slovenský jazyk a literatúra (bakalársky i magisterský stupeň),

 v jednoodborovom učiteľskom (konverznom) štúdiu v programe slovenský jazyk a literatúra (magisterský
stupeň),
 v dvojodborovom učiteľskom štúdiu v programoch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším
predmetom (bakalársky i magisterský stupeň),
 v programoch tlmočníctva a prekladateľstva slovenský jazyk a kultúra v kombinácii s cudzím jazykom
(bakalársky i magisterský stupeň),


v programe slovenský jazyk a literatúra (doktorandský stupeň).

Na čo sa naše kurzy zameriavajú?



dejiny slovenskej literatúry od 9. do konca 19. storočia



dejiny slovenskej literatúry 20. storočia



súčasná slovenská literatúra



teória literatúry



interpretácia literárnych textov



literárna kritika a historiografia



prehľad literárnovedných prístupov a škôl



tvorivé písanie



základy edičnej a redakčnej praxe



dejiny prekladu na Slovensku



dejiny českej a inonárodných literatúr

Aké vedomosti a schopnosti získaš vďaka štúdiu u nás?



Nadobudneš vedomosti z literárnej histórie, teórie a kritiky; predpokladá to, že prečítaš mnoho beletristických
i odborných textov.



Dokážeš hľadať spoločné i rozdielne znaky slovenskej literatúry a literatúr národov Európy i sveta.



Začneš si všímať súvislosti literatúry s inými druhmi umenia a naučíš sa aplikovať literárnovedné poznatky pri
rozmanitých aktivitách vo sfére vzdelávania, umenia, médií a kultúry.



Získaš schopnosť vyhľadávať a spracovávať relevantné zdroje a flexibilne adaptovať odborné znalosti na
meniace sa podmienky praxe



Naučíš sa písať odborné i umelecké texty.



Zlepšíš si schopnosť logicky, vecne a slušne argumentovať, zdôvodňovať a formulovať vlastné závery.



Naučíš sa tvorivo a efektívne pracovať samostatne i ako člen tímu.



Prehĺbiš schopnosť uvažovať kriticky a uvedomíš si hodnotové a kultúrnospoločenské súvislosti odborného a
verejného diania.

Kde sa uplatníš?



ako učiteľ na všetkých stupňoch škôl



ako prekladateľ a tlmočník



ako redaktor, editor, korektor v periodikách i vydavateľstvách, vo svete elektronických médií a sociálnych sietí



v komunikačných, PR a reklamných oddeleniach štátnych i súkromných organizácií a firiem

Aké sú podmienky
prijatia?
1. Vyplň a pošli prihlášku.
2. Zmaturuj.
3. Zvládni prijímacie
skúšky (v prípade, že
celkový záujem o
bakalárske štúdium na
FiF UK prevyšuje jej
kapacitu – väčšinou v
rámci Národnej
porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.; v prípade niektorých študijných programov fakulta
požaduje absolvovanie špecifických skúšok na overenie osobnostných a talentových predpokladov či
nadštandardných poznatkov potrebných pre konkrétny študijný program).

Potrebuješ viac informácií?



https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/



http://studujnafifuk.fphil.uniba.sk/



https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/



Napíš na mailovú adresu ksllv@fphil.uniba.sk

