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Popis odboru: 
 
Učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na francúzsky jazyk a literatúru v kombinácii s 
iným predmetom pripravuje budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy. 
Študent počas bakalárskeho a magisterského štúdia získa vedomosti z oblasti lingvistiky, literatúry, 
reálií Francúzska a frankofónnych oblastí. Získa ucelené vedomosti a poznatky v rámci didaktiky a 
metodiky vyučovania francúzskeho jazyka, oboznámi sa s platnými a aktuálnymi dokumentmi v 
oblasti školstva a vzdelávania a zároveň absolvuje pedagogickú prax. 
 
Dĺžka trvania programu: 
 
I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium : Štandardná dĺžka štúdia - 3 roky 
II. stupeň - magisterské štúdium : Štandardná dĺžka štúdia - 2 roky 
III. stupeň – doktorandské štúdium Lingvodidaktika – 3 roky 
 
Predmety: 
 

- fonetika, morfológia a syntax, lexikológia a štylistika francúzskeho jazyka, frazeológia 
- dejiny francúzskej literatúry 15. – 20. storočie, súčasná francúzska literatúra,  interpretácia 

literárneho textu 
- jazykový seminár a preklad, techniky písania 
- didaktika a metodika vyučovania francúzskeho jazyka 
- reálie Francúzska a frankofónnych krajín, dejiny Francúzska a frankofónnych krajín 

 
Popis výučby vo francúzštine a pomer francúzskych predmetov : 100 % 
 
Začiatok výučby tohto programu: 1992 
 
Názov diplomu a spôsob jeho získania (diplomová práca, obhajoba, atď.): 
 
Absolvent bakalárskeho študijného programu získa akademický titul „bakalár, v skratke Bc.“ po 
absolvovaní štúdia, počas ktorého získal najmenej 180 K a po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej 
skúšky a obhájení záverečnej práce. 
 
Absolvent magisterského študijného programu získa akademický titul „Magister, v skratke Mgr.“ 
po absolvovaní štúdia, počas ktorého získal najmenej 120 K a po úspešnom vykonaní štátnej 
záverečnej skúšky a obhájení záverečnej práce. 
 



Absolvent doktorandského štúdia získa akademický titul « PhD Philosophiae doctor » po vykonaní 
dizertačnej skúšky a obhájení dizertačnej práce.  
 
Podmienky prijatia : 
 
V študijnom programe UAP v špecializácii francúzsky jazyk a literatúra sa prijíma bez 
prijímacích pohovorov na základe výsledkov zo strednej školy; predpokladá sa znalosť 
francúzskeho jazyka na úrovni B1 (podľa SERR). 
 
Možnosti uplatnenia : 
 
Absolvent odboru francúzsky jazyk a literatúra prvý a druhý stupeň je spôsobilý vykonávať 
učiteľské povolanie na druhom stupni základných škôl, na všetkých typoch stredných škôl, v 
jazykových školách a na vysokých školách, v mimoškolských zariadeniach a vo vedecko-výskumnej 
oblasti. ďalej je to vydavateľská činnosť, redaktorské, korektorské, tlmočnícke a prekladateľské 
práce v oblasti školstva aj rôznych firmách a obchodných spoločnostiach. 
 
Francúzska partnerská inštitúcia: 
 
Vďaka početným kontaktom so zahraničnými univerzitami majú študenti možnosť využívať 
mobility Socrates Erasmus : 
 

 Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Francúzsko 

 Université de Savoie, Chambéry, Francúzsko 

 Université de Haute-Alsace, Mulhouse, Francúzsko 

 Université Marc Bloch, ITIRI, Strasbourg, Francúzsko 

 Université Charles de Gaulle – Lille 3, Francúzsko 

 Université de Lorraine, Metz, Francúzsko 

 Université de Liège, Belgicko 

 Université de Nicosie, Cyprus 

 IHECS, Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Belgicko 
 
Kontakty: 
 
Katedra romanistiky 

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 

Hodžova 1, 949 01 Nitra 

Telefón: +421 (0) 37/6408 391 
E-mail: kromanistiky@ukf.sk 
 
Internetová stránka: http://www.kmkr.ff.ukf.sk/ 
 
Podrobnejšie informácie o programoch nájdete na:  
 
http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/o-sekcii-fj 
http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/studium-fj 
http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/predmety-fj 
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