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� Ponúkame atraktívne študijné programy v učiteľskej i neučiteľskej 
forme.

� Sme dynamický, medzinárodný kolektív s výskumnou činnosťou 
v oblasti literárnej vedy, vizuálnej kultúry, aplikovanej jazykovedy 
a didaktiky. 

� Máme bohaté pedagogické a vedecko-výskumné skúsenosti a 
aktívne spolupracujeme s domácimi i zahraničnými inštitúciami.

� Študijné programy sú zostavené tak, aby študenti mali možnosť 
interaktívnou formou získať vedomosti, rozvíjať si kritické 
myslenie a zručnosti potrebné pre efektívne formulovanie 
a obhájenie svojich názorov v anglickom jazyku.



Naši študenti

� Okrem zdokonaľovania svojich zručností pri používaní anglického 
jazyka získavajú odbornosť v rámci jazykovedy, literatúry 
a literárnej vedy a histórie a kultúry anglofónnych krajín.

� Tí, ktorí sa pripravujú na profesiu učiteľa sa zoznamujú s princípmi 
vyučovania angličtiny na základných a stredných školách. 

� Naši študenti si vyberajú z bohatej ponuky voliteľných kurzov 
z jazykovedy, literárnej vedy, kulturológie a translatológie, ktoré 
sa cyklicky obmieňajú, aby sa zabezpečila čo najväčšia variabilnosť
a aktuálnosť ponuky.



Spoločenské 
podujatia

� Spoločne so študentami pripravujeme podujatia  spoločenského 
charakteru, ktoré sú zväčša motivované sviatkami anglofónnych 
krajín. napr. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Halloween, 
Christmas Party. Študenti a pedagógovia tak majú možnosť 
stretnúť sa mimo vyučovacieho procesu, porozprávať sa a zabaviť 
sa.



Študijné 
pobyty v 
zahraničí

� Využite množstvo príležitostí pre štúdium v zahraničí 
prostredníctvom študijných pobytov a absolventských stáží 
v rámci mobilít programu Erasmus+  a iných, v Nemecku, Rakúsku, 
Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, Chorvátsku, 
Francúzsku, Litve, či Lotyšsku.

� Katedra študentské mobility odporúča ako prostriedok rastu 
študentov nielen v odbornej a profesijnej rovine, ale aj rovine 
osobnostnej a ľudskej. 



Prečo študovať 
angličtinu na 
FF KU?

� Študentov nevnímame ako mená v zozname. Zaujíma nás, kto sú, 
aké majú názory, čo ich trápi, aké úspechy dosahujú. Sme radi, keď 
sa pýtajú, keď sú iniciatívni a so zápalom diskutujú. Snažíme sa 
odovzdať im nielen vedomosti, ale aj našu vášeň pre anglický jazyk 
a literatúru a kultúru anglofónnych krajín.

� KAJL ponúka nielen jazykovedné a literárnovedné kurzy, ktoré sú 
bežné na iných podobne zameraných katedrách na Slovensku, ale 
aj originálne kurzy, v ktorých sa študenti oboznamujú s rôznymi 
aspektami kultúry anglofónnych krajín (pop-kultúra, filmová 
a televízna produkcia).

� Vďaka našim bohatým kontaktom ponúkame hosťovské 
prednášky a workshopy na atraktívne témy od prekladateľských 
softvérov, kreatívneho písania až po problematiku digitálnych 
technológií.



Často kladené 
otázky

Akú úroveň AJ by som mala mať, aby som štúdium zvládala?

� Ideálne úroveň B2 a vyššie, ale aj študenti s funkčnou úrovňou B1 majú 
šancu zlepšiť sa a štúdium úspešne absolvovať.

Má katedra k dispozícii rodeného hovoriaceho?

� Áno, na katedre pôsobí lektor z Írskej republiky, ktorý vedie napr. 
kurzy Praktického jazyka 1 – 7 a Komunikácie 1 - 3.  A je veľmi vtipný.

Aké uplatnenie budem mať, keď získam vzdelanie v rámci neučiteľských 
programov Katedry anglického jazyka a literatúry?

� Absolventi našich študijných odborov sa môžu uplatniť v oblastiach 
ako sú napríklad; koordinácia projektov, turistický ruch, domáce a 
zahraničné masmédiá, neziskové organizácie a občianske združenia, 
domáce a zahraničné kultúrne inštitúcie, styk s verejnosťou, 
prekladateľstvo, personalistika, štátna a verejná správa, diplomatické 
služby.



Sledujte nás
� https://www.facebook.com/English-and-American-Studies-FF-

KU-1975620792664023/



Pridajte sa


