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Popis odboru 

 

Didaktika francúzštiny ako cudzieho jazyka (FCJ), história frankofónnych literatúr, teória literatúry, 

francúzska lingvistika. 

 

Charakteristika študijného programu 

 

Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na 

riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa. Odporúčaný 

študijný plán pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí študijného odboru a umožňuje tak 

študentom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických a 

literárnovedných disciplín (osvoja si normy súčasného spisovného francúzskeho jazyka, oboznámia 

sa so základnými faktami a javmi francúzskej lingvistiky, literatúry, histórie, kultúry a francúzskych a 

frankofónnych reálií). 

 

Študijný program druhého stupňa VŠ je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci 

didaktiky francúzštiny ako cudzieho jazyka (FCJ). Odporúčaný študijný plán napĺňa obsahy študijného 

odboru učiteľstvo akademických predmetov. Pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí uvedeného 

študijného odboru a je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne 

ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa. V súlade s nosnými témami 

jadra sú koncipované povinné predmety z oblasti didaktiky FCJ: didaktika francúzskeho jazyka a 

pedagogická prax. Podmienku individuálnej profilácie štúdia garantuje dostatočne široká ponuka 

profilových modulov povinne voliteľných predmetov zameraná na obsahové a teoretické prehĺbenie 

znalostí jadra, na praktické uplatnenie poznatkov a rozšírenie zručností (didaktika FJ pre špecifické 

účely, aktuálne možnosti využitia IKT vo vyučovaní/učení sa FJ), ale aj na špecifickejšie problémy 

odboru (integrovaná didaktika francúzštiny ako druhého CJ). Zabezpečenie širších 

interdisciplinárnych vzťahov a súvislostí v rámci tohto študijného programu realizujú vybrané 

didakticky a humanitne profilované moduly a predmety ako napr. alternatívne vyučovacie modely, 

médiá v cudzojazyčnej komunikácii, geografické a sociokultúrne komparácie a pod. 

 

Rok spustenia programu: 1995 

 

Podiel výučby vo francúzštine: Predmety na katedre sú vyučované v slovenčine a vo francúzštine. 

 



Získaný diplom a spôsob hodnotenia štúdia 

 

Obdržanie diplomu je podmienené získaním požadovaného počtu kreditov za absolvované 

predmety, absolvovaním praktickej stáže na základných a stredných školách a úspešným obhájením 

diplomovej práce. 

 

Uplatnenie absolventov 

 

Vyučovanie na základných a stredných školách (klasické aj bilingválne sekcie), vedecký výskum, 

vyučovanie na jazykových školách alebo vo frankofónnych inštitúciách ponúkajúcich jazykové kurzy, 

tvorba pedagogických materiálov, práca v štátnej inštitúcii v oblasti školstva alebo vedy, tvorba 

kurzov pre podniky a inštitúcie, vyhodnocovanie a koncepcia certifikátov z francúzskeho jazyka, iné 

povolania spojené s FCJ. 

 

Akademickí partneri: 

 

Francúzsko  

 

Mobilita (študenti a vyučujúci) : 

- Université Haute Bretagne - Rennes 2 (Rennes, Bretónsko) 

- Université de Nantes (Nantes, Pays de la Loire) 

- Université de Lorraine – Nancy (Nancy, Lotrinsko) 

- Université de Montpellier (Montpellier, Languedoc – Roussillon) 

- Universite Jules Verne de Picardie – Amiens (Amiens, Pikardia) 

- Université de Bretagne Occidentale – Brest (Brest, Bretónsko) 

 

   Výskum 

- INALCO (Paris) 

 

Európski partneri: Univerzitná agentúra frankofónie (Kancelária pre strednú a východnú Európu, 

Bukurešť), Univerzita Saint-Louis v Bruseli (Belgicko), Univezita Palackého v Olomouci, Ostravská 

univerzita v Ostrave, Karlova univerzita v Prahe (Pedagogická fakulta), Masarykova univerzita v Brne, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (Česká republika), Univerzita v Opole (Poľsko), 

Univerzita v Bukurešti, Ovídiova univerzita v Constante, Univerzita v Iaši (Rumunsko)  

https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-bilateralne-zmluvy.html  

 

Kontakt: 

 

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. 

Katedra romanistiky 

Tajovského 40 

974 01 Banská Bystrica 

Telefón : +421 (0)48 446 5131 

E-mail : monika.zazrivcova@umb.sk 

 

https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-bilateralne-zmluvy.html
tel:+421484465131
mailto:monika.zazrivcova@umb.sk


Internetová stránka: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/  

  

Bakalárske štúdium : https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/studium/denne-studium-fj-

sj-tj/uap-francuzsky-jazyk-a-literatura/bakalarske-studium/  

 

Magisterské štúdium : https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/studium/denne-

studium-fj-sj-tj/uap-francuzsky-jazyk-a-literatura/magisterske-studium/ 
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