
  

      

*Momentálne je možné štúdium kombinovať s angličtinou, nemčinou, históriou, hudobnou výchovou, výtvarnou 

výchovou, náukou o spoločnosti, biológiou, psychológiou a pedagogikou  

 

 

Študijný program - učiteľstvo francúzskeho jazyka  

v kombinácií s iným akademickým predmetom*  

   

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 a de la Guyane (Antily, Guyana) 

ESPE, Pedagogická fakulta, Université Montpellier 2 

Východiskové predmety: jazyky a frankofónne kultúry, pedagogika, didaktika francúzštiny ako 

cudzieho jazyka, druhý akademický predmet  

Informácie o štúdiu: Štúdium má za cieľ vychovávať budúcich učiteľov francúzštiny na základných a 

stredných školách. Pedagogické štúdium je dvojodborové a musí byť kombinované s druhým 

akademickým predmetom*. Štúdium je zamerané na pedagogické aspekty vzťahu študent-učiteľ ako 

aj na didaktické aspekty výučby francúzštiny ako cudzieho jazyka. Na úspešné absolvovanie 

bakalárskeho (Bc.) a magisterského (Mgr.) štúdia musia žiaci povinne absolvovať pedagogickú - 

hospitačnú a výstupnú – prax. Študenti majú takisto možnosť absolvovať Erasmus pobyt v minimálnej 

dĺžke jeden semester na jednej z partnerských francúzskych univerzít. Študenti, ktorí majú záujem, 

môžu pokračovať na doktorandskom štúdiu (PhD.) v odbore „Románske jazyky a kultúry“. (viac 

informácií v slovenčine: http://www.fedu.uniba.sk/?3472) 

 

Percento predmetov vyučovaných vo francúzštine a informácie o štúdiu: 50%, pozri 

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

Otvorenie študijného programu: 1993   

Dĺžka štúdia: 3-5-8 rokov 

Získaný diplom a podmienky ukončenia štúdia (záverečné práce, obhajoba atď.):   

Bakalársky diplom (3 roky, titul Bc.): získanie dostatočného počtu kreditov + hospitačná prax + štátna 

skúška + bakalárska práca + obhajoba bakalárskej práce pred odbornou porotou.  

Magisterský diplom (5 rokov, titul Mgr.): získanie dostatočného počtu kreditov + pedagogická prax + 

štátna skúška + diplomová práca + obhajoba diplomovej práce pred odbornou porotou.  

 

http://www.fedu.uniba.sk/?3472
http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KRJL/studium/Prezentacia_KRJL.pdf
http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KRJL/studium/Prezentacia_KRJL.pdf
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Podmienky prijatia na bakalárske štúdium: slovenská maturita alebo ekvivalentný diplom a 

znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni B1.  

  

  

Možnosti uplatnenia absolventov: učiteľ, doktorand, výskumník, rôzne pozície v štátnych alebo 

súkromných štruktúrach na Slovensku alebo v rámci Európy, kde je francúzština pracovným jazykom.  

 

 

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(at)fedu.uniba.sk  

  

Internetová stránka: 

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

  

Odkaz na stránku – informácie o študijných programoch: 

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