Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov

« Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia »

Študijný program
Fakulta aplikovaných jazykov poskytuje štúdium cudzích jazykov moderným spôsobom zameraným
na prehlbovanie jazykových zručností a kompetencií v konkrétnych oblastiach, najmä v ekonomickej
a spoločenskovednej. Interdisciplinárny charakter štúdia radí fakultu medzi moderné výchovnovzdelávacie inštitúcie, ktoré reagujú na odlišné podmienky v jednotlivých kultúrach globalizovaného
sveta a do praxe pripravujú kvalifikovaných odborníkov.
Fakulta ponúka študijný program « Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia » v niekoľkých
jazykových kombináciách : angličtina - nemčina; angličtina - francúzština, angličtina - španielčina,
nemčina – francúzština alebo nemčina - španielčina.
Vzdelávanie je interdisciplinárne, ponúka rôzne jazykové disciplíny, interkultúrnu komunikáciu,
základy ekonómie, vybrané disciplíny zo spoločenských a humanitných vied.
Bakalárske štúdium zahŕňa :
-

-

dva cudzie jazyky na rovnakej úrovni jazykovej kompetencie (B2-C1) a základy tretieho jazyka
na úrovni A2;
štúdium súčasných jazykov (všeobecný aj odborný ekonomický jazyk, akademický jazyk,
porozumenie odborných textov, písomný a ústny prejav;
predmet reálie a literatúra daných krajín;
aplikované predmety zamerané na poznanie sféry obchodu a podnikania, interkultúrnu
komunikáciu, obchodné rokovania, základné techniky a stratégie odborného prekladu
a tlmočenia;
určité ekonomické predmety, ako mikroekonómia, makroekonómia, marketing, manažment,
poskytované okrem slovenského aj vo francúzskom jazyku (v spolupráci s frankofónnym
programom).

Magisterský program poskytuje vzdelávanie v oblasti ekonomických a spoločenských vied :
medzinárodného marketingu a medzinárodných ekonomických vzťahov, riadenia ľudských zdrojov,
podnikovej etiky, politológie a európskych štúdií. Cieľom magisterského štúdia je výborné ovládanie
dvoch cudzích jazykov, interkultúrna kompetencia, vedomosti a zručnosti v preklade a tlmočení
odborných textov a prejavov, ako aj schopnosť vedecky postupovať pri písaní diplomovej práce na
ekonomickú alebo spoločenskú tému.
Trvanie: bakalársky stupeň (3 roky) a magisterský (2 roky)
Cieľové kompetencie
Poslaním fakulty je poskytovať vzdelávanie v ekonomických a spoločenských disciplínach a zároveň
pripraviť absolventov s kompetenciami v dvoch cudzích jazykoch.

Condition d’admission, mode et niveau recrutement
Examens d´admission de deux langues et des éléments des sciences économiques (tous sous forme
écrite)
Débouchés
Absolvent 1. stupňa štúdia nájde uplatnenie v praxi na nasledovných pozíciách:
 asistent manažéra v spoločnostiach, firmách a inštitúciách;
 prekladateľ v rámci firmy;
 pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu, politiky a kultúry;
 pracovník v oblasti štátnej, verejnej správy a samosprávy.
Absolvent 2. stupňa štúdia nájde uplatnenie v praxi na nasledovných pozíciách:
 tlmočník a prekladateľ v rámci firmy, inštitúcie, organizácie;
 úradník v štruktúrach Európskej únie;
 masmediálny komunikátor, tlačový referent, hovorca.
Medzinárodná spolupráca
 možnosť študijných pobytov a praktických stáží v zahraničí,
 intenzívna spolupráca s 19 partnerskými zahraničnými univerzitami a vzdelávacími
inštitúciami v 7 krajinách: Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Írsko,
Rusko.
 medzinárodné letné školy,
 prednášky a diskusie s predstaviteľmi medzinárodných organizácií, veľvyslancami
a profesormi zo zahraničných univerzít.
Spolupráca s praxou
 spolupráca s domácimi aj zahraničnými firmami a spoločnosťami,
 prednášky a diskusie s odborníkmi z praxe,
 príprava kvalifikovaných odborníkov úspešných na trhu práce.

Kontakty
https://faj.euba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zakladne-informacie
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