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TÚTORSKÉ STRETNUTIE PRE NOVOPRIJATÝCH ŠTUDENTOV BAKALÁRSKEHO 
STUPŇA ŠTÚDIA

24.  9.  2018



Študijné programy katedry

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej 
komunikácii



Personálne obsadenie katedry
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. – vedúca katedry

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

prof. Peter Ďurčo, CSc.

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Dr. phil. Carola Heinrich

Doktorandky: Mgr. Anna Fábová, Mgr. Zuzana Marková



Sekretariát KNJL
Račianska 59

Miestnosť č. 107

Ing. Mária Jančíková

Kontakt:

sekretariat.knjl@fedu.uniba.sk

jancikova@fedu.uniba.sk

Tel.: +421 2 49 287 107

Úradné hodiny:

Po: 9.00 - 11.00

Ut: 9.00 - 11.00

V iné dni dohodou. 

mailto:sekretariat.knjl@fedu.uniba.sk
mailto:jancikova@fedu.uniba.sk


Webové sídlo katedry
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/

Hlavnú webovú stránku sledujte pre 
aktuálne informácie a oznamy, 
konzultačné hodiny a kontakt na 
vyučujúcich.

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


Konzultačné hodiny

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-
jazyka-a-literatury/zamestnanci/konzultacne-hodiny/

Konzultačné hodiny budú každý týždeň prebiehať v m. č. 107. V ideálnom 
prípade si konzultáciu dohodnite vopred mailom.

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/zamestnanci/konzultacne-hodiny/


Študijná poradkyňa
V prípade otázok týkajúcich sa organizácie štúdia študenti počas semestra 

komunikujú so študijnou poradkyňou na katedre:

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

simona.tomaskova@fedu.uniba.sk

Račianska 59, m. č. 107

Utorok 8.00 – 11.00, 

Tútorské hodiny 10.00 – 11.00

Ostatné dni: mailom, chat cez univerzitný Skype



Kontaktovanie vyučujúcich
Kontakty na vyučujúcich nájdete v sekcii Zamestnanci kliknutím na príslušnú 
osobu:

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

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


Kontaktovanie vyučujúcich



Odporúčanie pri zápise predmetov
Študentom študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (jednoodbor) 
odporúčame zapisovať si všetky predmety v ponuke. Študenti dvojodboru (ANNE, 
SLNE, ...) si zapíšu všetky povinné predmety a z povinne voliteľných si vyberajú s 
prihliadnutím na svoj druhý odbor a na potrebný počet kreditov.

Študentom študijného programu nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej
komunikácii odporúčame zapisovať si všetky predmety v ponuke.

Do 30. 9. 2018

Sylaby predmetov sú zverejnené v sekcii Zóna pre študentov – Sylaby predmetov 
(dostupné po prihlásení).

https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/sylaby-predmetov/


Komunikácia
Prosíme študentov, aby počas štúdia:

 pravidelne sledovali oznamy na webovej stránke katedry,

 komunikovali prostredníctvom univerzitných mailových adries (@uniba.sk) a 
pravidelne si kontrolovali poštu,

 pri kontakte s vyučujúcimi uvádzali ročník a skratku ŠP (1ANNE15, 1NJK15).



Kontakt

V prípade otázok kontaktujte študijnú 
poradkyňu:

simona.tomaskova@fedu.uniba.sk

Zdroj: pixabay

mailto:simona.tomaskova@fedu.uniba.sk

