
Čo sa deje v meste  
 

❖ Turistické informačné centrum -  https://www.nitra.eu/www/ 
❖ Mesto Nitra - https://www.nitra.sk/ 
❖ Kinoklub Tatra - http://www.kinoklubnitra.sk/ 

 
Čo je ešte dobré vedieť 
 

❖ ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek 
člena katedry – osobne, mailom alebo telefonicky (na webovej 
stránke katedry sú pri každom vyučujúcom uvedené aktuálne 
konzultačné hodiny)   

❖ konzultačné hodiny sú na to, aby ste ich využili počas CELÉHO 
semestra, nielen pred skúškou alebo odovzdaním záverečnej 
práce☺ 

❖ katedra germanistiky ponúka každý semester bohatý a pestrý 
program podujatí (autorské čítania, workshopy, exkurzie, letnú 
školu a i.) – určite sa ich zúčastnite, aby ste si tak zlepšili nielen 
rečové zručnosti, ale dozvedeli sa aj niečo viac o kultúre, 
dejinách či všednom živote nemecky hovoriacich krajín 

❖ „Übung macht den Meister“ – nemčina bude Vaším 
dorozumievacím, a teda aj pracovným prostriedkom počas 
celého štúdia, dá sa zdokonaliť iba vtedy, ak s ňou budete 
pracovať každodenne (internet, čítanie tlače a literárnych diel, 
pozeranie televízie a hlavne využitie každej možnosti hovoriť po 
nemecky) – sme presvedčení, že sa Vám to podarí, musíte sa 
však o to pričiniť predovšetkým sami☺  
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Kde nás nájdete? 
 
Štefánikova tr. 67, 949 01 Nitra 

❖ 1. poschodie (sekretariát a pracovne členov katedry)  
❖ prízemie (učebne ST-114, ST-118)  

 

 
Kto je kto? 
 

 
 
 

Kto za čo zodpovedá? 
 

❖ odborná prax (NvHP/ŽU) – doc. Viera Chebenová, PhD. 
❖ pedagogická prax (UAP) – PhDr. Beáta Hockicková, PhD. 
❖ Erasmus+ – PaedDr. Oľga Wrede, PhD. 
❖ štipendiá DAAD – Yannick Baumann, M.A.  
❖ štipendiá OeAD – Mag. phil. Elisabeth Vergeiner 

 
Kde nájdete aktuálne informácie o dianí na katedre? 
 

❖ na webovej stránke katedry: http://www.kger.ff.ukf.sk/ 
❖ na Facebooku v skupine: Katedra germanistiky FF UKF v Nitre 
❖ na informačnej nástenke katedry pri sekretariáte 

 
Iné informačné a vzdelávacie zdroje 
 

❖ Študijný poriadok – https://www.ff.ukf.sk/studium (pdf-súbor 
na stiahnutie) 

❖ AIS – tvorba rozvrhu, zapisovanie na predmety a skúšky a i. 
https://ais2.ukf.sk/ais/start.do 

❖ Harmonogram akademického roka – 
https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/harmonogram-
akademickeho-roka 

❖ Sprievodca štúdiom - https://www.ff.ukf.sk/organizacia-
studia/sprievodca-studiom 

❖ Univerzitná knižnica – Dražovská cesta 4 (pod Zoborom, 
autobusová linka MHD č. 2) https://www.uk.ukf.sk/sk/ 

❖ Čiastková knižnica/študovňa – Hodžova 1  
(neďaleko budovy FF UKF) 

❖ Moodle – vzdelávací  portál https://edu.ukf.sk/ 
❖ TRANSTERM – dvojjazyčná terminologická databáza  

pre záverečné práce  
http://www.kger.ff.ukf.sk/transterm/home 

❖ Záverečné práce – https://www.ukf.sk/studium/vysokoskolske-
studium/organizacia-studia/zaverecne-prace 

❖ Občas nečas – študentský univerzitný časopis 
http://www.obcasnecas.ukf.sk/ 
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