
                        

                                                         

    

Magisterský program prekladateľstvo-tlmočníctvo 

Názov slovenskej inštitúcie: Katedra romanistiky 

                                                Filozofická fakulta 

                                                Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

Frankofónni akademickí partneri:  

- Mobilita (študenti a vyučujúci): Univerzita Haute Bretagne – Rennes 2, Univerzita v Nantes 

2, Lotrínska univerzita - Nancy, Univerzita vo Valenciennes.   

- Výskum: INALCO (Paris)  

Európski partneri: Univerzitná agentúra frankofónie (Kancelária pre strednú a východnú 

Európu, Bukurešť), Univezita v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostrave, Karlova univerzita 

v Prahe (Pedagogická fakulta), Masarykova univerzita v Brne, (Česká republika), Univerzita 

v Ľubľane, Univerzita v Opole, Univerzita v Poznani (Polsko). 

Nosné predmety študijného programu: Preklad (literárny a špecializovaný), tlmočníctvo 

(konzekutívne a simultánne), literatúra, lingvistika. 

Charakteristika študijného programu: Program pripravujúci budúcich prekladateľov 

a tlmočníkov. Je pokračovaním bakalárskeho študijného programu LLCE („Licence Langues 

Littérature et Civilisations Etrangères“) so špecializáciou na francúzsky jazyk a kultúru a 

ponúka teoretickú aj praktickú výučbu tlmočníctva a prekladateľstva do francúzštiny, ako aj z 

francúzštiny do slovenčiny. Program je obohatený o lingvistické predmety (štylistika, syntax, 

sociolingvistika), ktoré sú základom pre každého odborníka na francúzsky jazyk. V rámci 

programu je študent povinný absolvovať praktickú stáž v oblasti prekladu alebo tlmočníctva 

(v štátnej inštitúcii alebo v súkromnom podniku). 

Podiel a charakteristika výučby vo francúzštine: Všetky predmety na Katedre sú vyučované 

v slovenčine a vo francúzštine. Študent je povinný zvoliť si aj ďalší cudzí jazyk (angličtina, 

nemčina, ruština). 



                        

Rok spustenia programu: 1996 

Dĺžka trvania: 2 roky 

Získaný diplom a spôsob hodnotenia štúdia: Obdržanie diplomu je podmienené získaním 

požadovaného počtu kreditov za absolvované predmety, absolvovaním praktickej stáže a 

úspešným obhájením diplomovej práce.  

Podmienky prijatia: Absolvovanie bakalárskeho študijného programu LLCE so špecializáciou 

na francúzsky jazyk a kultúru (v kombinácii s iným jazykom).  

Uplatnenie absolventov: Preklad a tlmočníctvo v rámci národných a európskych inštitúcii, 

agentúr súkromného sektora, tlmočenie konferencií, turistický sektor, medzinárodný 

obchod, literárny preklad. 

Kontakt: 

 

Na Slovensku: 

Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. 

Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, 

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 

Telefón: +421 448 446 5131 

E-mail: katarina.chovancova@umb.sk 

Internetová stránka: 

http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/departement-d-etudes-romanes/ 

Odkaz na opis programov: http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/departement-

d-etudes-romanes/formation/  
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