Оголошення для іноземних абітурієнтів на навчання на педагогічному
факультеті в Ружомберку

9 березня 2021 року Академічний сенат затвердив доповнення до умов вступу на навчальний
рік 2021/2022 для навчальних програм першого ступеня таким чином:


Умовою для вступу на перший рік навчання в бакалавраті є успішне проходження
тесту зі словацької мови до зарахування на перший курс (тести проводитиме
педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку). У разі
зацікавленості, педагогічний факультет університету забезпечить абітурієнтів
підготовкою до складання тесту. Ця умова також стосується студентів в комбінації з
філософічним факультетом Католицького університету.
Дата та спосіб тесту:
6 серпня 2021 р. + терміни для перездачі за потреби, онлайн

Більше інформації про пропонований курс можна знайти тут: marketa.rusnakova@ku.sk

Обсяг необхідних знань для тесту:










Представити себе та інших людей, сказати котра година, день, місяць, рік;
Розмовляти про іспити та навчання, освіту, роботу та речі, які від мене
очікують і які мені дозволено виконувати, про обов’язки, пов’язані з різними
робочими місцями, гроші, про узгоджені плани та робити припущення щодо
майбутнього, про здоров’я та консультування проблем з лікарем;
Зрозуміти просту статтю в журналі, і мейл чи приватний лист, основні частини
простої історії, діалогу, коротке пояснення, що висловлює думку;
Купувати речі в магазині, вирішувати питання на пошті та міській раді,
розпочинати та закінчувати розмову, залишати телефонне повідомлення;
Запитати чи запропонувати допомогу, порівняти дві або більше речі, людей та
використовувати сполучні вирази, робити висновки;
Ввічливо приймати, або відхиляти запрошення, висловлювати згоду та незгоду
з людьми в дискусії та висловлювати свою думку, почуття та думки, щодо
повсякденних ситуацій, ввічливо погоджуватися та не погоджуватися з іншими
та пояснювати чому, використовувати прикметники, щоб описувати речі та
виражати їх інтенсивність за допомогою слова „дуже“;
Перевірити інформацію та попросити людей повторити інформацію,
спостерігати за розмовою, де дискутанти намагаються прийняти спільне
рішення;

Педагогічний факультет Католицького університету спільно з мовною школою-партнером
пропонує вам пройти курс словацької мови для іноземців, змістом якого стануть
вищезазначені галузі знань мови. Дата курсу: 12 липня – 6 серпня 2021 р. Більше інформації
про пропонований курс (ціну, зміст курсу, спосіб проводження) можна знайти тут:
marketa.rusnakova@ku.sk

