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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
Šoltésovej 4

Miestnosť č. 147

Mgr. Mária Glesková

Kontakt:

sekretariat.knjl@fedu.uniba.sk

gleskova@fedu.uniba.sk

Úradné hodiny:

9.00 – 13.00

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


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

Šoltésovej 4, m. č. 154

Podľa aktuálnych konzultačných hodín a tútorských hodín.

Ostatné dni: mailom, chat cez univerzitný Skype



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/

Zverejnené na webovej stránke katedry. Ideálne je dohodnúť si konzultácie 
vopred mailom.

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


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



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).

❖Pozn.: spoločná mailová adresa.



Harmonogram štúdia
https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-
studium/harmonogram-studia-na-pdf-uk-v-akademickom-roku-20192020/

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-studia-na-pdf-uk-v-akademickom-roku-20192020/


Systém štúdia a Študijný poriadok
Študijný poriadok

Kreditový systém

Povinné predmety (absolvovať všetky)

Povinne voliteľné predmety (absolvovať z každej skupiny minimálny počet)

Výberové predmety

Semináre a prednášky (hodnotenie za semináre sa uzatvára v hodnotiacom 
týždni!)

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studium/Studijny_poriadok_dodatky/Studijny_poriadok_VP_1_2013.pdf




Študijný plán

-systém AiS2

-študijný plán je záväzný, študent sa ním riadi počas celého štúdia

-odporúčané predmety

-štandardná záťaž 30/semester, 60/AR, v externej forme 48/AR.



Zápis predmetov: termíny
od 2.9.2019 do 20.9.2019 (študenti si predmety pridávajú aj mažú)

Doplňujúci zápis pre zimný semester AR 2019/2020

prvý týždeň od 23.9.2019 do 29.9.2019 (študenti si predmety pridávajú aj mažú)

druhý týždeň od 30.9.2019 do 6.10.2019 (študenti si predmety pridávajú a mažú 
referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta) 



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.



Zóna pre študentov
https://zona.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-
literatury/

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


Kontakt

V prípade otázok kontaktujte študijnú 
poradkyňu:

simona.tomaskova@fedu.uniba.sk

Zdroj: pixabay

mailto:simona.tomaskova@fedu.uniba.sk

