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Popis odboru 
 
Študijný program s názvom Masmediálne štúdiá s integrovaným štúdiom francúzskeho jazyka pre 

1.-3. ročník denného i externého štúdia je zameraný na odborný francúzsky jazyk v oblasti 

masmediálnych štúdií, komunikológie, žurnalistiky a marketingovej komunikácie. Študijný program 

spája odbornú prípravu študentov v masmediálnej oblasti so samostatnou a tvorivou komunikáciou v 

písomnej aj ústnej forme vo francúzskom jazyku. 

 
Dĺžka trvania programu: I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium : Štandardná dĺžka štúdia - 3 roky 
 
Študenti môžu po získaní Bc. titulu a prijatí na štúdium pokračovať v akreditovaných magisterských 
študijných programoch marketingová komunikácia a reklama a digitálny marketing. 
 
Začiatok výučby tohto programu: 2010 
 
Najdôležitejšie predmety: 
 
Po slovensky – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Základy marketingu, Dejiny komunikácie, 
Psychológia pre masmediálne štúdiá, Fotografia pre masmédiá, Dejiny žurnalistiky, Mediálne 
systémy, Základy manažmentu, Analýza mediálnych produktov, Etika v masmediálnej komunikácii, 
Design masmédií, Psychológia tvorivosti pre masmediálne štúdiá, Mediálne právo, Sociológia médií, 
Kultúry a politika 
 
Po francúzsky – Komunikácia vo francúzskom jazyku, Francúzska tlač, Reálie Francúzska a 
frankofónnych krajín, Európska únia a jej inštitúcie, Špecifiká marketingovej komunikácie vo 
frankofónnych oblastiach, Rádio a televízia, Multimédiá, Prehľad komunikačných teórií v reflexii 
frankofónnych autorov, Preklad, História Francúzska a frankofónnych krajín 
 
Pomer francúzskych predmetov: 50 % 
 
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. Záverečná práca obsahuje jednu kapitolu písanú vo francúzskom 
jazyku a slovensko-francúzsky glosár na tému ZP. 
 
 
Podmienky prijatia: Znalosť francúzskeho jazyka je podmienkou na úrovni A2, poprípade B1. 



 
Možnosti uplatnenia : 
 
Študenti masmediálnych štúdií s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka získajú konkurenčnú 
výhodu oproti tým, ktorí masmediálne štúdiá študujú bez prepojenia na francúzsky jazyk, a opäť sa 
zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zároveň prirodzene rozšíri oblasť ich pôsobnosti aj na 
frankofónne krajiny. 
 
Vedomosti z oblasti masmédií umožňujú absolventovi odboru kvalifikovane a profesijne zdatne 
pracovať: v oblasti masmediálnej komunikácie, public relations, corporate identity, reklamných 
agentúrach v oddeleniach operujúcich kreativitou, v oblasti poradenstva alebo tvorivom a 
strategickom plánovaní masmediálnych komunikátov, plniť funkciu poradcu vo veci médií, pracovať a 
podieľať sa v redakciách časopisov a novín, rozhlasových a televíznych redakciách, v oblasti 
mediálneho manažmentu, internetových portálov, agentúrach rozhlasovo-televíznych produkcií, 
kultúrnych a osvetových inštitúciách, volebných štáboch v úlohe poradcov, navrhovať a realizovať 
marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami. 
 
Francúzska partnerská inštitúcia: 
 
Mobility: v roku 2011 začala spolupráca s Univerzitou de Lorraine v Metz, Univerzitou de Lyon 2, a 
Inštitútom pre pokročilé štúdiá v sociálnej komunikácii (IHECS) v Bruseli, umožňujúce mobility 
študentov v tomto študijnom odbore. 
 
Kontakty: 
 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy,  

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 

Dražovská 4, 949 74 Nitra 

 Mgr. Zuzana Vašková - sekretariát  

Téléphone : +421 (0) 37/6408 240 

E-mail : zvaskova@ukf.sk 
 

 PhDr. Tomáš Koprda, PhD - Vedúci katedry 

Téléphone : +421 (0) 37/6408 241 

E-mail : tkoprda@ukf.sk 

 
Internetová stránka: http://www.kmkr.ff.ukf.sk/ 
 
Podrobnejšie informácie o programoch nájdete na: 
http://www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=francuzsky-jazyk-s-vyuzitim-ikt 
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