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!tudijn" program:  #urnalistika 
 
!tudijn" odbor: 3.2.1  !urnalistika 
Stupe! $túdia: bakalárske 
Forma $túdia: denné a externé 
!tandardná d"%ka $túdia: 3 roky 
Ude#ovan" akademick" titul: bakalár (Bc.) 
 
 
Profil absolventa: 
 
Absolventi "tudijného programu !urnalistika (1. stupe!) v rámci "tudijného odboru 3.2.1 
!urnalistika doká#u zvládnu" teoretické základy #urnalistick$ch aktivít v tla#i, 
rozhlase, televízii, tla#ov$ch a marketingov$ch agentúrach, majú poznatky o v$voji svetov$ch 
a domácich #urnalistick$ch aktivít, majú praktické znalosti, praktické skúsenosti a technické 
zru#nosti z oblastí autorsk$ch #inností a redaktorskej práce v periodickej tla#i, rozhlase, 
televízii, tla#ovej a marketingovej agentúre, rovnako z práce v nov$ch médiách a internete, 
z novinárskej fotografie, vystupovania pred mikrofónom a kamerou, #o im dáva predpoklady 
na samostatnú tvorivú #innos", sú schopní kultivovane sa vyjadrova" v materinskom jazyku 
v$aka osvojeniu si sú#asného slovenského jazyka a základov "t$lov verejného styku, majú 
poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch stvár!ovania 
textov$ch, obrazov$ch, zvukov$ch a audiovizuálnych komunikátov, o teórii a praxi 
redigovania v jednotliv$ch médiách. 
 
Teoretické vedomosti  
Absolvent 1. stup!a (Bc.) "túdia #urnalistiky 

• získa a pochopí podstatné pojmy, princípy, fakty a teórie vz"ahujúce sa k #urnalistike, 
• vie ich vyu#i" pri konkrétnej realizácii #urnalistick$ch prejavov, resp. #urnalistick$ch 

celkov, 
• vie pou#i" primeranú teóriu a praktické postupy na plnenie úloh v univerzálnom 

(multimediálnom) #urnalistickom prostredí. 
 
Praktické schopnosti a zru!nosti  
Absolvent 1. stup!a (Bc.) "túdia #urnalistiky získa schopnos" 

• individuálne samostatne autorsky tvori" #urnalistické prejavy, 
• kultivovane sa vyjadrova" v tla#ov$ch a elektronick$ch médiách, nov$ch médiách, 

internete, ako aj v $al"om spolo#enskom a verejnom styku, 
• zú#ast!ova" sa na kolektívnej tvorbe #urnalistick$ch produktov v rôznych 

prostriedkoch mediálnej komunikácie. 
 
Dopl"ujúce vedomosti, schopnosti a zru!nosti  
Absolvent 1. stup!a (Bc.) "túdia #urnalistiky doká#e 

• prezentova" #itate%skej, posluchá#skej a diváckej verejnosti poznatky o základn$ch 
zásadách mediálnej komunikácie a ich prená"aní do mediálnej praxe,  

• organizova" si vlastné uplat!ovanie v médiách, 
• udr#iava" kontakt s nov$mi trendmi v informa#n$ch technológiách, pokra#ova" vo 

vlastnom profesionálnom v$voji. 
 


