
            

Francúzsky jazyk a kultúra / Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii 

 

Domáca inštitúcia: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Inštitút románskych a klasických 

filológií 

Francúzska partnerská inštitúcia: Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

Najdôležitejšie predmety: Tlmočenie (konzekutívne, simultánne), Preklad odborný, 

umelecký 

Popis odboru: jednoodborové a dvojodborové štúdium prekladateľstva a tlmočníctva 

francúzskeho jazyka 

Popis výučby vo francúzštine a pomer francúzskych predmetov  :  cca 70% 

Začiatok výučby tohto programu: 2005 

Dĺžka trvania programu: 3 ročné bakalárske štúdium, 2 ročné magisterské 

Názov diplomu a spôsob jeho získania (diplomová práca, obhajoba, atď.): 

Bakalár – záverečná práca, obhajoba, štátna skúška z predmetov Preklad do francúzskeho 

jazyka, Preklad z francúzskeho jazyka  

Magister – diplomová práca, obhajoba, štátna skúška z predmetov Preklad do francúzskeho 

jazyka, Preklad z francúzskeho jazyka, Francúzsky jazyk a Francúzska literatúra  

+ teoretické disciplíny (preklad a tlmočenie) zabezpečované Inštitútom Tlmočníctva a 

prekladateľstva 

Podmienky prijatia : Na základe výsledkov štúdia na strednej škole  

Možnosti uplatnenia :  prekladateľ, tlmočník 

 

Kontakty: 

Na Slovensku: 

Prešovská univerzita v Prešove  

Adresa : Ul. 17. novembra 1, 080 78  Prešov 

Téléphone : +421 51 7570811 

E-mail : irkf@unipo.sk 

 



 

Vo  Francúzsku : 

Université Blaise Pascal 

Adresa : 29, bd. Gergovia 63037 Clermont-Ferrand 

www.lettres.univ-bpclermont.fr 

 

Internetová stránka: www.ff.unipo.sk/institut/irkf/ 

 

Podrobnejšie informácie o programoch nájdete na: 

https://student.unipo.sk/maisportal/studijneProgramy.mais 



            

Francúzsky jazyk a literatúra 

 

Domáca inštitúcia: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Inštitút románskych a klasických 

filológií 

Francúzska partnerská inštitúcia: Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

Najdôležitejšie predmety: Francúzsky jazyk, francúzska literatúra, québecká kultúra 

a literatúra, didaktika 

Popis odboru: Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

Popis výučby vo francúzštine a pomer francúzskych predmetov  :  cca 90% 

Začiatok výučby tohto programu: 1965 

Dĺžka trvania programu: 3 ročné bakalárske štúdium, 2 ročné magisterské 

Názov diplomu a spôsob jeho získania (diplomová práca, obhajoba, atď.):  

Bakalár – záverečná práca, obhajoba, štátna skúška z predmetov Francúzsky jazyk 

a Francúzska literatúra 

Magister – diplomová práca, obhajoba, štátna skúška z predmetov Francúzsky jazyk 

a Francúzska literatúra  

Podmienky prijatia : Na základe výsledkov štúdia na strednej škole  

Možnosti uplatnenia : učiteľ francúzskeho jazyka  

 

Kontakty: 

Na Slovensku: 

Prešovská univerzita v Prešove  

Adresa : Ul. 17. novembra 1, 080 78  Prešov 

Téléphone : +421 51 7570811 

E-mail : irkf@unipo.sk 

 

Vo Francúzsku : 

Université Blaise Pascal 

 



Adresa : 29, bd. Gergovia, 63037 Clermont-Ferrand 

www.lettres.univ-bpclermont.fr 

 

Internetová stránka: www.ff.unipo.sk/institut/irkf/ 

Adresa : Ul. 17. novembra 1, 080 78  Prešov 

Telefón: +421 51 7570811 

E-mail: irkf@unipo.sk 

 

Internetová stránka: www.ff.unipo.sk/institut/irkf/ 

 

Podrobnejšie informácie o programoch nájdete na: 

https://student.unipo.sk/maisportal/studijneProgramy.mais 

 


