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Úspešne v praxi vďaka nemčine

Beruflich erfolgreich dank Deutsch



Znalosti nemčiny sú vysokou pridanou 
hodnotou pre kariéru v hospodárstve

Bez znalosti cudzích jazykov to nejde: pre ka-
riéru v  hospodárstve sú dôležité. Vyplýva to 
z prieskumu, realizovaného medzi 141 nemec-
kými a  rakúskymi investormi na  Slovensku. 
Pre tieto firmy je nemčina zároveň najdôleži-
tejším cudzím jazykom. Nájsť na slovenskom 
trhu práce uchádzačov s príslušnými znalosťa-
mi je však čím ďalej ťažšie.

(Tlačová správa Slovensko-nemeckej obchodnej 
a priemyselnej komory, jún 2017)

„

„



Katedra germanistiky FF UKF v Nitre pripravuje uči-
teľov nemeckého jazyka pre všetky typy škôl a odbor-
níkov pre hospodársku prax so znalosťami nemeckého 
jazyka na úrovni B2/C1 Spoločného európskeho refe-
renčného rámca pre jazyky. Podieľa sa tiež na príprave 
žurnalistov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorých pra-
covným jazykom je nemčina. 

Katedra vznikla v roku 1992. Od jej založenia na nej 
pôsobia skúsení a kvalifikovaní pedagógovia a  lekto-
ri nemeckého jazyka z Rakúska (OeAD) a Nemecka 
(DAAD). Okrem vzdelávania sa členovia katedry ve-
nujú projektovej, výskumnej a  publikačnej činnosti. 
Katedra germanistiky je zároveň jedným z testovacích 
centier DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) a ÖSD 
(Österreichisches Sprachdiplom).

O kvalite vzdelávania na Katedre germanistiky FF UKF 
v Nitre svedčia jej absolventi. Za všetkých spomenie-
me Petra Majera, spravodajcu RTVS v Bruseli, Marce-
lu Mokráňovú, referentku Rakúskeho kultúrneho fóra 
v Bratislave, Slávku Rude-Porubskú, uznávanú prekla-
dateľku beletrie, Michala Dvoreckého, autora učebníc 
nemeckého jazyka či Branislava Bédiho, ktorý pôso-
bí ako vysokoškolský učiteľ na  Islandskej univerzite 
v Reykjavíku.

Nemčina v hospodárskej praxi
 jednoodborové bakalárske štúdium

 interná a externá forma

Nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika
 medziodborové bakalárske štúdium
 interná a externá forma

Nemecký jazyk a literatúra 
v kombinácii s ďalším predmetom
 bakalárske a magisterské štúdium
 interná a externá forma
 učiteľstvo akademických predmetov 

Nemecký jazyk a literatúra 
 3-ročné rozširujúce štúdium 
 učiteľstvo akademických predmetov 

Študijné programyO katedre



Nemčina v hospodárskej praxi
Jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v  hos-
podárskej praxi je zamerané na  získanie odborných 
poznatkov a  kľúčových kompetencií nevyhnutných 
pre úspešné profesijné pôsobenie v medzinárodných 
štruktúrach. Štúdium je možné absolvovať v  internej 
a externej forme.

Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku.

Ponuka študijných predmetov odzrkadľuje reálne vzde-
lávacie potreby národného a nadnárodného trhu práce. 
Firmy z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej naj-
dôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slo-
venska. Dopyt po  kvalifikovaných pracovných silách 
s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie.

Študenti získajú počas štúdia najnovšie poznatky 
z ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, verej-
nej správy, finančníctva, aplikovanej psychológie, teó-
rie komunikácie či spoločenskej etikety.

Vďaka rečovým zručnostiam a poznatkom nadobud-
nutým v predmetoch ako hospodárske reálie nemecky 
hovoriacich krajín, hospodárska nemčina, obchodná 
korešpondencia, odborný preklad a tlmočenie, inter-
kultúrna komunikácia, turizmus, prezentačné tech-
niky a  mediálna komunikácia sa absolventi uplatnia 
v  rôznych oblastiach firemnej sféry, v  poisťovniach, 
klientskych centrách, kultúrnych zariadeniach, útva-
roch samosprávy či cestovných kanceláriách.

Prepojenie praxe a teórie je počas štúdia garantované 
absolvovaním súvislej odbornej praxe vo  vybraných 
firmách a  inštitúciách s  nemeckým, rakúskym alebo 
švajčiarskym zastúpením.

Nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika
Medziodborové bakalárske štúdium nemčina v  hos-
podárskej praxi – žurnalistika je atraktívny študijný 
program určený tým, ktorí chcú využiť znalosti hos-
podárskej nemčiny v žurnalistickej práci. Štúdium sa 
ponúka v internej a externej forme.

Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku.

Obsahová náplň študijných predmetov sa kryje s  ťa-
žiskovou náplňou bakalárskeho študijného programu 
nemčina v hospodárskej praxi a študijného programu 
žurnalistika. 

Študenti získajú teoretické poznatky z oblasti hospo-
dárstva, žurnalistiky a  masmediálnej komunikácie. 
Oboznámia sa s  typológiou tlačených médií, ich di-
zajnom, tvorbou mediálnych komunikátov a  žurna-
listických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové 
médiá. Osvoja si základy redigovania a  organizácie 
redakčnej práce.

Okrem hospodárskej nemčiny si prehĺbia zručnosti 
súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfo-
logickej, syntaktickej, štylistickej a  fonetickej rovine 
a kultivovaným jazykovým a rečovým verejným preja-
vom. Naučia sa vystupovať pred mikrofónom a kame-
rou a pracovať s technológiami potrebnými na tvorbu 
žurnalistických komunikátov. 

Absolventi sa uplatnia ako žurnalisti v  oddeleniach 
slovenských médií (printových, televízii a  rozhlase, 
nových médiách), pracovníci v tlačových agentúrach 
zameraných na  sprostredkovanie hospodárskych in-
formácií s dôrazom na germanofónne krajiny, jazyko-
ví redaktori v médiách či vydavateľstvách, odborníci 
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v  oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a  tex-
tových žurnalistických komunikátov v  slovenskom 
a  nemeckom jazyku, interkultúrni sprostredkovate-
lia kultúrno-ekonomických vzťahov v  organizáciách 
a  útvaroch štátnej správy a  samosprávy (príprava, 
obsahové a organizačné zabezpečenie medzinárodnej 
spolupráce, medzinárodných podujatí, práca s národ-
nostnými menšinami), kultúrni referenti v  rôznych 
kultúrnych a  osvetových inštitúciách zodpovední 
za  komunikáciu s  nemecky hovoriacimi partnermi, 
projektoví manažéri pre zahraničné projekty a i.

Počas štúdia absolvujú študenti odbornú prax vo vy-
braných médiách s  dôrazom na  komunikáciu v  ne-
meckom jazyku.

V štúdiu Radio Slowakei International v Bratislave

Nemecký jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra sa ako učiteľský smer štu-
duje v  kombinácii s  ďalším predmetom, ktorý si je 
možné vybrať aj z ponuky iných fakúlt UKF. Študijný 
program je možné absolvovať na bakalárskom a ma-
gisterskom stupni štúdia v internej alebo externej. 

Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. 

Počas štúdia si študenti osvoja poznatky z  jednot-
livých jazykovedných disciplín, nemeckej, rakúskej 
a švajčiarskej literatúry, didaktiky vyučovania nemči-
ny ako cudzieho jazyka, dejín a reálií nemecky hovo-
riacich krajín, interkultúrnej komunikácie, prekladu 
a tlmočenia. Prehĺbia si rečové zručnosti a nadobudnú 
kľúčové kompetencie nevyhnutné pre učiteľské povo-
lanie. 

Po úspešnom ukončení bakalárskeho, resp. magister-
ského štúdia nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako 
učitelia a  pomocní učitelia nemeckého jazyka na  1. 
a  2. stupni základných škôl, na  stredných školách, 
gymnáziách a  v jazykových školách, ale aj v  iných 
vzdelávacích a  kultúrno-spoločenských inštitúciách, 
hospodárskej sfére a turizme.

Súčasťou štúdia je absolvovanie hospitačnej, výstupo-
vej a súvislej praxe na základných a stredných školách 
a gymnáziách.
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Nemecký jazyk a literatúra –  
špecializačné štúdium
Trojročné rozširujúce štúdium nemecký jazyk a litera-
túra je určené absolventom s ukončeným vysokoškol-
ským vzdelaním učiteľského zamerania.

Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku.

Obsah štúdia je totožný s  akreditovanými študijný-
mi programami učiteľstva nemecký jazyk a literatúra 
pre bakalársky a magisterský stupeň.

Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou. Štu-
denti získavajú po  absolvovaní rozširujúceho štúdia 
vysvedčenie.

Katedra germanistiky organizuje v  spolupráci Ra-
kúskym kultúrnym fórom v Bratislave, Goethe inšti-
tútom v Bratislave, DAAD, firemnými subjektmi a in-
štitúciami z oblasti hospodárskej sféry 

•	 odborné prednášky,

•	 workshopy,

•	 semináre,

•	 exkurzie,

•	 študijné cesty,

•	 divadelné festivaly.

Veľkej obľube sa teší Rakúsko-slovenská letná škola, 
ktorá sa v Nitre koná každé dva roky. Katedra germa-
nistiky ju organizuje v  spolupráci s  Vysokou odbor-
nou školou Burgenland v Eisenstadte. Letná škola je 
určená rakúskym a slovenským vysokoškolákom, kto-
rí majú chuť a záujem naučiť sa jazyk svojho geografic-
kého suseda a dozvedieť sa niečo viac o jeho histórii, 
kultúre, zvykoch a každodennom živote.
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Podujatia katedry

Študijná cesta v Nemecku 2016 podporená DAAD



Naši študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendiá 
Nemeckej akademickej výmennej agentúry (DAAD) 
a Rakúskej akademickej výmennej agentúry (OeAD).

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je 
možné získať štipendium na  letné jazykové kurzy 
na rakúskych univerzitách.

Obľúbené sú aj študijné pobyty a  stáže ERASMUS+, 
ktoré spravidla trvajú jeden semester. Študenti ich 
môžu absolvovať na týchto univerzitách:

Nemecko
Univerzita Ludwiga Maximiliána Mníchov – Univer-
zita Passau – Univerzita Bayreuth – Vysoká škola pe-
dagogická Schwäbisch Gmünd 

Rakúsko
Vysoká škola pedagogická Horné Rakúsko v Linzi 

Poľsko
Jagelovská univerzita v Krakove

Matej (nemecký jazyk a literatúra)
Štúdium nemeckého jazyka som si vybral aj preto, že 
som sa nemčine venoval už od základnej školy. Neho-
voriac o tom, že na pracovnom trhu hľadajú zamest-
návatelia práve tých, ktorí dobre ovládajú nemčinu.
Vďaka nemčine som už počas štúdia mohol vidieť za-
ujímavé krajiny, spoznať ich kultúru, zvyky a tradície. 
Určite neľutujem.

Maja (nemčina v hospodárskej praxi)
Učiť sa cudzí jazyk je dôležité a  nevyhnuté v  živote 
ľudí, ktorí chcú dosiahnuť úspech v pracovnom živo-
te. Nemčina mi otvorila brány do sveta, vďaka nej som 
spoznala nové kultúry, nový spôsob života a  získala 
hlavne príležitosť pracovať v  nemecky hovoriacich 
krajinách.

Lukáš (nemecký jazyk a literatúra )
Was Deutsch betrifft, würde ich spontan sagen: Deut-
sch muss einem auch Spaß machen. Diese Sprache hat 
mir die Tür zur Welt geöffnet, in der ich wertvolle Er-
fahrungen fürs Leben sammeln durfte. Es hängt von 
jedem ab, ob er diese Tür öffnet und das Beste daraus 
macht, oder untätig bleibt.

Ivana (prekladateľstvo a tlmočníctvo)
Boli časy, keď som sa nemčinu nechcela učiť, dnes je 
však mojím najobľúbenejším cudzím jazykom. Hneď 
po  ukončení štúdia nemeckého a  anglického jazyka 
som začala pracovať v rakúskej spoločnosti, kde mám 
možnosť využívať ju každý deň. Práca ma v  danom 
odbore zaujala natoľko, že som sa rozhodla špeciali-
zovať sa v ňom a od nasledujúceho mesiaca začínam 
pracovať v centrále našej spoločnosti vo Viedni. Ne-
mecký jazyk odporúčam všetkými desiatimi!

Prečo nemčina?Študijné pobyty  
v zahraničí

Z pobytu Erasmus+ na Univerzite Passau



 je to mladé a pulzujúce mesto

 má ideálnu geografi ckú polohu

  ponúka komfortné bývanie v študentských 
domovoch

  konajú sa tu zaujímavé kultúrne 
a športové podujatia

  sídlia tu početné fi rmy s nemeckým 
a rakúskym zastúpením 

 prišiel sem najväčší britský investor

  disponuje širokými možnosťami 
uplatnenia v praxi

Naši partneri z praxePrečo Nitra?



Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Štefánikova tr. 67
SK-949 74 Nitra

telefón: +421 37 6408 464
e-mail: kger@ukf.sk

Web: http://www.kger.ff .ukf.sk
Facebook: Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Fotografi e: archív katedry


