Profil absolventa učiteľstva akademických predmetov v kombinácii
Mgr. učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických
predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni
nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie,
princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho
širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti
(projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji
metodických materiálov pre výučbu.
Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa
vzdelania profesiu: učiteľa príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho
sekundárneho vzdelávania, metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových
skupín, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na
základných a stredných školách.
Absolvent magisterského stupňa študijného programu učiteľstvo predmetu anglický
jazyk a literatúra v kombinácii ovláda veľmi dobre anglický jazyk a všetky potrebné praktické
zručnosti a kompetencie (čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie, písanie, vrátane
tvorivého a akademického písania). Absolvent ovláda teoretické prístupy a pojmy z oblasti
anglickej ligvistiky (štylistika, sémantika a historický vývin anglického jazyka), anglofónnu
literatúru (vrátane literárnej teórie a kritiky) a kultúru (vrátane vizuálnej a populárnej kultúry)
anglofónnych oblastí. Absolvent má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky
anglického jazyka a zároveň praktické zručnosti z vyučovania na základnej a strednej škole
(pedagogická prax).
Absolventi magisterského stupňa sú vedení k tomu, aby dokázali výsledky svojej
vedecko-výskumnej činnosti publikovať v podobe akademických odborných prác. Absolventi
sú schopní samostatne analyzovať a interpretovať texty v anglickom jazyku, samostatne
pripraviť analýzy a štúdie z literatúry, dejín a kultúry anglofónnych oblastí a edične spracovať
preklady a vedecké práce z anglického jazyka.
Absolvent je vedený k tomu, aby dokázal formulovať svoj vedecký názor v
akademickej angličtine a svoj názor podporiť solídnymi argumentmi. Absolventi sú schopní
kriticky uvažovať v kontexte a sú vedení k ďalšiemu interdisciplinárnemu celoživotnému
vzdelávaniu.
Absolvent bude všestranne pripravený pôsobiť ako učiteľ anglického jazyka
a literatúry pre II. stupeň ZŠ a SŠ. Bude pripravený pracovať ako kultúrny, osvetový
pracovník, administratívny pracovník, redaktor a editor v médiách a reklame, pracovník v
školstve a medzinárodných vzťahoch.

