
FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ 
UKF V NITRE

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre rozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájom-
ného porozumenia. Základným poslaním fakulty je poskytnúť kva-
litnú teoretickú prípravu, ale aj praktické skúsenosti a zručnosti, 
potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji vedeckého, hospodárskeho 
a spoločenského života. V súlade s uvedeným cieľom fakulta pri-
pravuje vysoko erudovaných pedagógov pre školy s vyučovacím 
jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených od-
borníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, 
verejnej správy, cestovného ruchu a 3. sektora.

Štúdium na fakulte je organizované podľa kreditového systému 
ECTS. Vo vzdelávacej činnosti sa zvláštny dôraz kladie na vyučova-
nie cudzích jazykov.

Fakulta umožňuje študentom absolvovať časť štúdia aj na inej vy-
sokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Pri zabezpe-
čovaní študentských mobilít, výmenných pobytov vysokoškolských 
pedagógov a vo vedeckovýskumnej činnosti spolupracuje s viacerý-
mi zahraničnými univerzitami.
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF ponúka uchádzačom zaujíma-
vé a atraktívne neučiteľské študijné programy:
Stredoeurópske areálové štúdiá,  Regionálny cestovný ruch, Prekla-
dateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra – slovenský jazyk 
a kultúra a Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor.

Všeobecné informácie o prijímacom konaní
- uchádzač si môže podať viac prihlášok na štúdium zvolených štu-

dijných programov, avšak vždy na samostatnej prihláške,
- študijné oddelenie vráti uchádzačovi prihlášku, ktorá nebude ob-

sahovať všetky požadované doklady,
- uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia 

k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou,
- poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na 

číslo účtu, ktoré je uvedené pri každej fakulte,
- nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku,
- podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke 

http://www.fss.ukf.sk/studium/prijimacie-konanie/zasady-prijima-
cieho-konania/.

INFORMÁCIE O ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH
 

Stredoeurópske areálové štúdiá

Pre koho je program určený?
Pre tých, ktorí sa zaujímajú o kulturológiu, jazykovedu, literárnu 
vedu, históriu, geopolitiku a médiá. Okrem toho študent nadobud-
ne základné poznatky z informatiky, riadenia a manažmentu, taktiež 
z oblasti fi lmového a divadelného umenia, maliarstva, sochárstva či 
architektúry. Študent sa môže zapojiť do viacerých zahraničných 
mobilít (Erasmus+, CEEPUS a i.).

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?
Absolvent študijného programu disponuje dostatočne rozsiah-
lou jazykovou, komunikačnou a kultúrnou kompetenciou a je 
odborne pripravený do každodennej praxe na regionálnej, ná-
rodnej a nadnárodnej úrovni. Absolvent dokáže profesionálne 
organizovať kultúrne a spoločenské podujatia i podieľať sa na 
príprave projektov rôzneho typu. V praxi nachádza uplatnenie 
ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch; v príprave 
projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stred-
ného podnikania; ako koordinátor medzinárodnej spolupráce 
úradov špecializovanej štátnej správy. Môže sa zamestnať aj ako 
inter(multi)kultúrny mediátor, hovorca (PR), taktiež v médiách 
(televízia, rozhlas, noviny).

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?
Absolventi môžu ďalej študovať v odbore a programe s rovnakým 
názvom v rámci druhého (magisterského) stupňa vysokoškolského 
štúdia a následne i v treťom doktorandskom stupni (PhD.).

S akými predmetmi sa stretáva študent najčastejšie počas štúdia?
Slovenský, český, poľský, maďarský, anglický, nemecký jazyk, lite-
ratúra, kultúra a história, stredoeurópska kinematografi a, stredoeu-
rópske výtvarné umenie, stredoeurópske divadlo, stredoeurópsky 
kultúrny areál, kreatívne písanie.

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?
Študenti počas štúdia absolvujú na bakalárskom i magisterskom 
stupni štúdia súvislú odbornú prax v nasledujúcich sektoroch: 
vo vládnych a mimovládnych organizáciách (ministerstvá, veľ-
vyslanectvá, tretí sektor – občianske združenia, spolky, nadácie, 
neziskové organizácie), vo verejnej správe (v sektoroch VÚC – 
obvodný úrad, mestský úrad, obecné úrady), verejnoprávnych in-
štitúciách (Ústav pamäti národa, Národný ústav certifi kovaných 
meraní vzdelávania), verejnoprávnych médiách (RTVS), kultúrnych 
inštitúciách (galérie, múzeá, hrady, zámky, divadlá), kultúrnych, 
vzdelávacích a informačných ustanovizniach (knižnice), súkrom-
nom sektore (vydavateľstvá a redakcie lingvistických, literár-
novedných a kultúrnych periodík, cestovné kancelárie, podniky 
a fi rmy zamerané na riadenie a propagáciu kultúrnych aktivít, pro-
jektovú činnosť – zameranie na projekty z oblasti ministerstiev, 
operačných programov, cezhraničnej spolupráce, Medzinárodné-
ho vyšehradského fondu atď.), komerčných médiách (komerčné 
televízie, rádiá a internet).

Regionálny cestovný ruch

Pre koho je program určený?
Pre všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje schopnosti v per-
spektívnom odvetví cestovného ruchu na Slovensku aj v zahra-
ničí. Od uchádzačov očakávame znalosť anglického alebo ne-
meckého jazyka minimálne na úrovni B1, záujem o cestovanie, 
geografi u a poskytovanie služieb, prípadne o podnikanie v ces-
tovnom ruchu.

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?
V podnikoch cestovného ruchu (hotely, cestovné kancelárie 
a agentúry, dopravné spoločnosti, prevádzkovatelia atraktivít ces-
tovného ruchu – akvaparkov, lyžiarskych stredísk a pod.), v ob-
lastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,  vo verejnej 
správe na úsekoch cestovného ruchu, kultúry, regionálneho roz-
voja a pod.

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?
Absolventi môžu pokračovať v štúdiu odboru na 2. stupni (Mgr.) 
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Manažment regio-
nálneho cestovného ruchu. 

S akými predmetmi sa stretáva študent najčastejšie počas štúdia?
Anglický/nemecký jazyk, hotelierstvo, teória cestovného ruchu, 
produkty cestovného ruchu, geografi a cestovného ruchu, regionál-
ny rozvoj, marketing, ekonomika a manažment, matematika, štatis-
tika, informačné systémy.

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?
Štúdium je v 3. ročníku organizované netypicky na trimestre, 
čo je však výhoda oproti štandardným semestrom, lebo počas 
tretieho trimestra študenti absolvujú súvislú trojmesačnú od-
bornú prax v podnikoch a inštitúciách cestovného ruchu. Počas 
tejto praxe získajú veľmi cenné praktické skúsenosti z riadenia 
cestovného ruchu, čo im zvyšuje šance na lepšie uplatnenie sa 
na pracovnom trhu.

Maďarsko–slovenský bilingválny mediátor

Pre koho je program určený?
Pre tých, ktorí sa zaujímajú o bilingválnu administratívnu prácu 
a komunikáciu, o medzijazykovú komunikáciu, tlmočenie i o organi-
zovanie kultúrnych podujatí.

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?
Absolventi sa uplatnia v inštitúciách a organizáciách verejnej a štát-
nej správy, v súkromnom sektore, v oblasti kultúry a turizmu, či 
v medzinárodných organizáciách.

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?
Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolské-
ho štúdia v študijnom programe Maďarský jazyk v bilingválnej ad-
ministratívnej komunikácii.

S akými predmetmi sa stretáva študent najčastejšie počas štúdia?
Administratívny štýl maďarského a slovenského jazyka, anglický ja-
zyk v úradnej komunikácii, predmety z oblasti ekonomiky, práva, 
informatiky a komunikácie.

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?
Študenti sa počas štúdia viackrát zúčastňujú odbornej praxe, kde majú 
možnosť získať bohaté skúsenosti potrebné pre budúce povolanie.



Môžeš pokračovať aj ďalej!

Na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sú  akreditova-
né magisterské študijné programy: Prekladateľstvo a tlmočníctvo: 
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, Stredoeu-
rópske areálové štúdiá a Maďarský jazyk v bilingválnej admini-
s tratívnej komunikácii. Z toho je zrejmé, že naši študenti, ktorí 
ukončia bakalárske štúdium, môžu pokračovať u nás aj na  magi-
sterskom stupni štúdia.

Študentský život v Nitre

Nitra je mesto, v ktorom študuje niekoľko tisícok mladých ľudí, 
mesto, ktoré spolu s dvoma univerzitami očakáva mladých s boha-
tým a pestrým kultúrnym programom. Prichádzajú sem mladí ľudia 
z rôznych kútov našej republiky, ba aj zo zahraničia. Pre univerzit-
né prostredie v Nitre je okrem zabezpečovania vysokej úrovne 
vzde lávania veľmi dôležité upevňovanie pocitu spolupatričnosti. Pri 
svojich zábavách a divadelných predstaveniach sú nitrianski študen-
ti vždy obklopení priateľmi, spolužiakmi. Z bohatej programovej 
ponuky si každý poslucháč nájde pre seba vhodnú príležitosť na 
zábavu, resp. môže sa zapojiť do niektorého z množstva spoloč-
ných projektov. 

   Poslucháči, ktorí sa zaujímajú o ľudový tanec, sa môžu realizovať 
vo folklórnom súbore Ponitran; „modernejší“ tanec (step) si môžu 
osvojiť v univerzitnom tanečnom spolku ATIKUS. Hlasovo nadaní 
poslucháči môžu svoje spevácke schopnosti rozvíjať v speváckom 
zbore Univerzity. Na pôde Univerzity pôsobí aj Filmový klub. V jeho 
programe si môžu poslucháči nájsť staršie kultové fi lmy, ale aj fi lmo-
vé noviny. UKF v Nitre podporuje aj rozvoj rôznych športových ak-
tivít študentov (napr. futbal, basketbal, hádzaná, aerobik, fi tness a iné).

Akreditované bakalárske a magisterské 
študijné programy

Názov študijného programu FS T R

Stredoeurópske
areálové štúdiá

D Bc./Mgr. 3/2

Regionálny cestovný ruch D Bc. 3

Manažment regionálneho cestovného 
ruchu

D Mgr. 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský 
jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

D Bc./Mgr. 3/2

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor D Bc. 3

Maďarský jazyk v bilingválnej administra-
tívnej komunikácii

D Mgr. 2

Vysvetlivky: FŠ – forma štúdia, T – udeľovaný akademický titul, 
R – dĺžka štúdia, D – denná, Bc. – bakalár, Mgr. – magister

Termín podania prihlášky:
do 31. marca 2019 (bakalárske štúdium)
do 30. apríla 2019 (magisterské štúdium)

Termín konania prijímacích skúšok:
10. – 14. júna 2019 (Bc., Mgr. denné, externé štúdium) 

Deň otvorených dverí:  21. februára 2019

Poplatok:
- za papierovú prihlášku  30,00 € 
- za elektronickú prihlášku  25,00 €

Adresa:   Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
  Dražovská 4, 949 74 Nitra

Telefón/Fax:  037 6408 860

E-mail:   vsandorova@ukf.sk, mkmetova2@ukf.sk

Univerzita 
Konštantína Filozofa

v Nitre 
Fakulta stredoeurópskych 

štúdií

Možnosti štúdia
v akademickom roku 2019/2020


