Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK

Štátne záverečné magisterské skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry
pre programy
Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium a konverzný program)
UAP slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
OPT Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii
a DPŠ
Podľa nového Študijného a skúšobného poriadku FiF UK (VP č. 5/2020),
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_p
redpisy/vp_5_2020.pdf, sa študent/ka prihlasuje na jednotlivé predmety štátnej skúšky, nie
na celok štátnej skúšky.
TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

24. august 2022 (streda)

Tento termín platí ako riadny a opravný pre všetky teoretické predmety štátnej skúšky
realizované na KSJ a KSLLV i pre obhajobu diplomovej práce.
Ak študent/ka robí v augustovom termíne štátnu skúšku z viacerých predmetov, na každý
predmet sa prihlasuje zvlášť.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Na konkrétny termín štátnej magisterskej skúšky sa treba prihlásiť

od 4. júla do 8. júla 2022 prostredníctvom AISu.
Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou (mailom) na sekretariáte KSJ a KSLLV
(alena.honzova@uniba.sk) najneskôr do 7 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky.
Ak sa študent/ka z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohol/a
zúčastniť, ospravedlní sa písomne prostredníctvom študijného oddelenia FiF UK do 3
pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky.

Záverečnú prácu je potrebné vložiť do AIS-u najneskôr

do 1. júla 2022 do 15:00 hod.
a o vložení informovať školiteľa/ku. Tlačená verzia práce sa neodovzdáva.

INFORMÁCIE O FORME ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK, ZOZNAM
PRIHLÁSENÝCH A ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÁTNEJ SKÚŠKY BUDE
ZVEREJNENÝ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH KSJ A KSLLV NAJNESKÔR TRI DNI
PRED KONANÍM ŠTÁTNEJ SKÚŠKY.
Skúša sa podľa platných téz zverejnených na webovej stránke oboch katedier. Odporúčame
študentom, aby sa v prípade nejasností ohľadom zapisovania si predmetov štátnej skúšky
a platných téz, podľa ktorých sa skúša, obrátili na študijnú poradkyňu KSJ dr. Kristínu
Piatkovú alebo študijného poradcu KSLLV dr. Mateja Masaryka.

Predmety štátnej skúšky
I. Obhajoba diplomovej práce (jednoodboroví aj dvojodboroví študenti/tky)
1. zo slovenskej literatúry: termín a harmonogram obhajob bude zverejnený na webovej
stránke katedry najneskôr tri dni pred konaním štátnic
2. zo slovenského jazyka: termín a harmonogram obhajob bude zverejnený na webovej stránke
katedry najneskôr tri dni pred konaním štátnic
II. Ústna skúška (jednoodboroví študenti/tky, nekonverzný program – moSL)
Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP):
1. Slovenská lingvistika
2. Slovenská literatúra
3. Lingvistická metodológia a literárna veda
V prípade predmetu Lingvistická metodológia a literárna veda študent/ka zodpovedá buď
otázku z lingvistickej metodológie alebo z literárnej vedy (podľa vytiahnutého čísla otázky,
pripraviť sa treba na obe).

III. Ústna skúška (jednoodboroví študenti, konverzný program – muSL/k)
Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP):
1. Slovenský jazyk
2. Slovenská literatúra
3. Didaktika slovenského jazyka a literatúry
V prípade predmetu Didaktika slovenského jazyka a literatúry študent/ka si ťahá jednu otázku
zo spoločného súboru 20 otázok – odpovedá buď z didaktiky jazyka, alebo z didaktiky
literatúry.
IV. Ústna skúška (študenti/tky dvojodborového učiteľského programu – muSL)
Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP):
1. Slovenský jazyk a didaktika slovenského jazyka;
2. Slovenská literatúra a didaktika slovenskej literatúry
V. Ústna skúška (študenti/tky dvojodborového prekladateľského programu – mpSK)
Predmety štátnej skúšky (okrem obhajoby DP):
1. Slovenský jazyk a kultúra
2. Slovenská literatúra a preklad

