
  

      

 

 

Študijný program « Francúzsky jazyk a kultúra »  

 

 

Názov slovenskej inštitúcie :  Katedra románskych jazykov a literatúr   

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  

 

Francúzske partnerské univerzity: Université de Strasbourg 

Université Charles de Gaulle – Lille 3  

Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand 2 

Université des Antilles et de la Guyane  

ESPE, Faculté d’éducation, Université Montpellier 2 

Východiskové predmety : kultúra a civilizácia frankofónnych krajín, jazykoveda, interkultúrna 
komunikácia, druhý románsky jazyk (španielčina & taliančina) 

Informácie o štúdiu : Cieľom študijného programu je príprava na povolanie budúcich odborníkov 
na románske jazyky a kultúry so špecializáciou na francúzsky jazyk. Dôraz sa kladie na jazykovedné, 
kultúrne ako aj pragmatické aspekty komunikácie vo francúzskom jazyku. Nevyhnutnou súčasťou je 
voľba druhého románskeho jazyka (španielčina a/alebo taliančina) čo umožňuje študentom širšie 
uplatnenie. Motivovaní študenti majú možnosť absolvovať minimálne jeden semester na niektorej z 
partnerských francúzskych univerzít v rámci programu Erasmus ako aj na ďalších partnerských 
univerzitách a to vo francúzštine, španielčine alebo taliančine. Podrobnejšie informácie nájdete na 
nasledovnej stránke: http://www.fedu.uniba.sk/?international. Študenti, ktorí majú záujem, sa môžu 
uchádzať o doktorandské štúdium v odbore « Románske jazyky a kultúry ». (podrobnejšie informácie 

: http://www.fedu.uniba.sk/?3472)  

 

Percento výučby vo francúzskom jazyku a informácie o štúdiu : 75%, pozri :  

http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KRJL/studium/Prezentacia_KRJL.pdf  

Rok otvorenia študijného programu : 2005   

Dĺžka štúdia : 3-5-8 rokov  

Získaný diplom a podmienky ukončenia štúdia (záverečná práca, obhajoba a pod.) :   

Bakalársky diplom (3 roky, titul Bc.) : 180 kreditov + štátna skúška + záverečná práca + obhajoba 

záverečnej práce.  

Magisterský diplom (5 rokov, titul Mgr.) : 120 kreditov + štátna skúška + záverečná práca + obhajoba 

záverečnej práce.  
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Podmienky prijatia na bakalárske štúdium : Maturita alebo ekvivalentný diplom; znalosť 

francúzskeho jazyka minimálne na úrovni B1.  

  

Možnosti uplatnenia absolventov : práca vo verejnej správe na Slovensku alebo v Európe; 

v súkromnom sektore, kde sa vyžaduje francúzština ako pracovný jazyk; doktorandské 

štúdium; vedecko-výskumná činnosť 

  

Kontakt :  

Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK v Ba  

Poštová adresa : Račianska 59, 813 34 Bratislava  

Pracovisko : Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava   

Telefón : (0)2/ 50 22 21 35  

Fax : (0)2/ 50 22 21 85  

E-mail : krjl@fedu.uniba.sk  

  
 

Internetová stránka : 

http://www.fedu.uniba.sk/?romanistics  

  

Možnosti štúdia :   

http://www.fedu.uniba.sk/?studies  
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