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WEB KATEDRY

Prostredníctvom našej

webovej stránky sa 

dostanete k  všetkým 

potrebným  informáciám 

(adresa,  kontakty, ... )

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-anglickeho-jazyka-a-literatury/


NAJAKTUÁLNEJŠIE
INFORMÁCIE

Zóna pre študentov

V Zóne pre študentov  

pravidelne sledujte  sekciu

Oznamy*! Na  tomto mieste

nájdete  najaktuálnejšie  

informácie súvisiace s  

výučbou a aktivitami  

katedry.

*určité typy obsahu bývajú prístupné až po prihlásení sa

https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-anglickeho-jazyka-a-literatury/


ŠTUDIJNÝ PORADCA - TÚTOR

• V prípade potreby konzultovať organizačné záležitosti spojené so štúdiom

kontaktujú študenti prvého ročníka svojho tútora:

Mgr. Patrícia Kotlebová, PhD. kotlebova(at)fedu.uniba.sk Šoltésovej 4, S-351)



ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

HARMONOGRAM ŠTÚDIA

ŠTUDIJNÝ PORIADOK

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN



HARMONOGRAM NA  ZIMNÝ SEMESTER  2022/23

Kompletný harmonogram 
si stiahnete TU!

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studium/harmonogram/HR_22-23/Harmonogram_AR_2022_2023_schvalene_AS_PdF.pdf


ŠTUDIJNÝ PORIADOK

Štúdium na VŠ má svoje pravidlá. Aby sa

predišlo zbytočným nedorozumeniam a

sklamaniam, dôkladne sa oboznámte so

študijným poriadkom platným pre AR

2021/22*. Je to jedna z prvých povinností

študenta PdF UK. Nájdete hoTU!

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studium/Studijny_poriadok_dodatky/S_Pril_Vp_1_2020_Studijny_poriadok_PdF_UK_final_3.4.2020.pdf


ŠTUDIJNÝ PLÁN A ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ CESTA

• Študijný plán je záväzný a študent sa ním riadi počas celého štúdia.

• Obsahuje kompletný súbor predmetov študijného odboru, 

delenie  predmetov podľa typu, kódy predmetov, odporúčané

semestre a počty kreditov.

• Umožňuje určitú flexibilitu a súčasne zaručuje, aby bola nadväznosť

jednotlivých predmetov plynulá.



TYPY PREDMETOV V ŠTUDIJNOM PLÁNE

Predmety sa v kreditovom systéme štúdia delia na nasledovnétypy:

Povinné predmety (musíte úspešne absolvovať všetky)

Povinne voliteľné predmety (musíte získať stanovený počet predmetov z

jednotlivých skupín PVP – lingvistické, literárne, ...)

Výberové predmety (nepovinné, záujmové)

POZOR!

Niektoré predmety majú tzv. prerekvizitu – nie je možné zapísať si predmet

Gramatika1 / Morfológia1, ak nemáte úspešne absolvovaný predmet Úvod do štúdia

jazyka; nemôžte si zapísať G2 / M2 ak nemáte G1 / M1...



HODNOTENIE PREDMETOV

Existujú 2 typy hodnotenia predmetov: S (skúška), H (hodnotenie).

Hodnotenie predmetov typu S prebieha počas skúškového obdobia, dátumovo:
od 2. 1. 2023 do 10. 3. 2023 - na absolvovanie týchto predmetov máte 1 riadny a 1 opravný
termín.

Hodnotenie predmetov typu H prebieha počas hodnotiaceho týždňa, dátumovo:
od 28.  11 . 2022 do 17. 12. 2022 - ide o sumarizáciu priebežných výkonov (napr. priebežné  testy) 
počas semestra a seminárnych prác či výsledkov testov na konci semestra.  Tieto predmety sú 
hodnotené jednorázovo, nie je možná oprava hodnotenia FX.

Kredity sú udeľované iba za úspešne absolvované predmety (známky A - E)



ZÁPIS PREDMETOV

Odporúčame zapísať si všetky

povinné predmety, ktoré KAJL pre 1. a 

2. semester ponúka.

Po zapísaní si povinných predmetov z 

2. odboru zistíte,  koľko kreditov Vám

vychádza. V  prípade potreby si

zapíšte potrebný počet PVP.

Úvod do štúdia anglického jazyka
(B-ANGde001)

Úvod do štúdia anglofónnej literatúry
(B-ANGde002)

Dejiny a reálie VB a USA
(B-ANGde003)

Morfológia anglického jazyka I
(B-ANGde004)

Základy anglickej literatúry
(B-ANGde005)



POČTY KREDITOV PRE POSTUP DO ĎALŠIEHO ROČNÍKA

Splnenie podmienok pre postup do ďalšej časti štúdia je kontrolované na konci 1. semestra a na 
konci každého AR (Študijný poriadok s. 13, čl. 13).

Kritériá ohľadom počtu kreditov sú nasledovné:

denní: externisti:



MANUÁLY K ZÁPISU PREDMETOV A TVORBE ROZVRHU

• Ako postupovať pri zápise  

predmetov? Nájdete toTU!

• POZOR! Zapisujte si predmety s

kódmi podľa Vášho študijného

programu! (ročenka, ŠP, OŠC)

• Ako postupovať pri tvorbe

rozvrhu? Nájdete toTU!

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov2014.pdf
https://zona.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Rozvrh/manual_rozvrh_student2012_13.pdf


ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Pre potreby elektronickej komunikácie s pedagogickými i nepedagogickými  

zamestnancami fakulty a univerzity používajte Vám pridelenú univerzitnú  mailovú adresu 

(xyz@uniba.sk), nie súkromnú adresu.

Prihlásite sa cez https://moja.uniba.sk/ (Univerzitný email Office 365)

Prostredníctvom mailového konta máte k dispozícii najnovší balíček

Microsoft Office, využívané sú i aplikácie Skype a MS Teams.

V priestoroch fakulty je k dispozícii bezdrôtová sieť eduroam aFeduroam

https://moja.uniba.sk/


ŠKOLENIA

• Odporúčame Vám sledovať web fakulty ohľadom pripravovaných aktivít.  Jednou z nich 

je napr. školenie organizované Akademickou knižnicou,  ktorého termín bude 

upresnený začiatkomsemestra.



Knižnice, knihy, zborníky, časopisy ...

Zdroje

odborných

textov

AKADEMICKÁ KNIŽNICA PDF
UK (SUTERÉN NA ŠOLTÉSOVEJ)

KATEDROVÁ ŠTUDOVŇA

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE



KNIŽNICE A EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

Akademická knižnica je štandardným zdrojom informácií.

Katedrová študovňa je zdrojom špecializovaných informácií s obmedzenými

zdrojmi. Nachádza sa v budove na Šoltésovej na 3. poschodí (S-337).

Externé informačné zdroje = prístup k plnotextovým databázam. Voľný prístup je  možný z 

prístrojov pripojených na internetovú sieť fakulty. O vzdialený prístup je  možné požiadať 

prostredníctvom mailu (CIT – centrum informačných  technológií).

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/akademicka-kniznica/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/


Štúdium nie je stav. 

Je to proces. 

Tešíme sa na spoluprácu.

KolektívKAJL

zdroj obrázku: https://www.tonywrighton.com/six-books-you-must-read/ (dostupné online 30. 8. 2022)

http://www.tonywrighton.com/six-books-you-must-read/

