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Popis odboru 
 
Študijný program pripraví odborníkov v oblasti románskych jazykov. Uchádzač si vyberie dva z 
románskych jazykov (francúzsky, španielsky, taliansky) a osvojí si ich v kontexte bikultúrnej resp. 
multikultúrnej kompetencie a aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen 
diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu 
všeľudských etických hodnôt. Zároveň aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu 
v európskom kontexte.  
 
Od prvého po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v oblastiach lingvistiky 
a praktického jazyka, kultúry, literatúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofónnych krajín, 
ale aj základy z ekonómie, sociológie, mediálnej komunikácie a marketingovej propagácie 
v kultúre. Súčasťou študijného programu je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska únia 
a jej inštitúcie, geografia a geopolitika formujú odborníka s prehľadom o dianí v EÚ. Špecializujú 
a dotvárajú si profil o poznatky a praktické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom kontexte. 
 
Dĺžka trvania programu: 1. stupeň bakalárskeho štúdia - 3 roky 
 
Predmety spoločného základu  a odborné predmety  
 
Úvod do filologického štúdia a literatúry románskych jazykov, Úvod do štúdia médií a mediálnej 
komunikácie, Latinčina pre romanistov, Geografia a politika, Reálie Talianska, hispanofónnych a 
frankofónnych krajín, sociológia kultúry. 
 
V rámci zvolených jazykov lektorské cvičenia, lingvistické disciplíny, dejiny literatúry a súčasná 
literatúra, kapitoly z dejín Francúzska, Španielska a Talianska.   
     
Popis výučby vo francúzštine a pomer francúzskych predmetov : 100 % 
 
Začiatok výučby tohto programu: 2017 
 
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). 
 
Názov diplomu a spôsob jeho získania (bakalárska 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. 
  



Možnosti uplatnenia 
 
Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii ovláda dva 
románske jazyky pri bežnej komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe.  
 
Osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť problematiky interkultúrneho 
komunikačného správania. Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologickými 
poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník 
v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy. V styku so zahraničnou klientelou v 
rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných 
spoločnostiach na území Slovenska.   
 
V rámci praktických zručností a schopností porozumie textu písanému aj počutému v dvoch 
románskych jazykoch, na úrovni C1 - B2 sa dokáže ústne vyjadrovať a prekladať v oboch translačných 
smeroch písomné texty bežnej komunikácie.  
 
Francúzske partnerské inštitúcie 
 

 Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France 

 Université de Savoie, Chambéry, France 

 Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France 

 Université Marc Bloch, ITIRI, Strasbourg, France 

 Université Charles de Gaulle – Lille 3, France 

 Université de Lorraine, Metz, France 

 Université Lyon 2, France 

 Université de Liège, Belgique 

 Université de Nicosie, Chypre 
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