
Dni otvorených dverí online
na Fakulte stredoeurópskych štúdií

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
10. - 11. februára 2021

Termín podania prihlášky: 31. marec 2021

Na tvoje otázky môžeš dostať odpoveď:
vsandorova@ukf.sk alebo +421 37 6408 860

naša webová stránka: www.fss.ukf.sk

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Dátum: 10. februára 2021 a 11. februára 2021

14:00 – 14:30 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre a videochat o možnostiach

štúdia na fakulte

Link: https://meet.ukf.sk/FSS

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr 

Dátum: 10. februára 2021 a 11. februára 2021

–    Stredoeurópske areálové štúdiá (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)

Program:

10:00 — videoprezentácia

10:30 – 12:00 — diskusné fórum

15:00 – 16:30 — diskusné fórum

Prednášajúci: riaditeľ ústavu doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., členovia ústavu a študenti

Link: https://meet.ukf.sk/Den_otvorenych_dveri_USJK

Prezentácia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre a charakteristika

študijných programov:

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy

Dátum: 10. februára 2021 od 16:00 hod.

– Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarského jazyka a kultúry v kombinácii 

s anglickým/nemeckým/španielskym alebo slovenským jazykom (bakalársky a magisterský

stupeň štúdia)

Prednášajúci: riaditeľ ústavu doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., členovia ústavu a študenti

Link: https://meet.ukf.sk/NYILTNAPMAGYARINTEZET

Prezentácia Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre a charakteristika

študijných programov:

Katedra cestovného ruchu

Dátum: 10. februára 2021

–    

–

Regionálny cestovný ruch (bakalársky stupeň štúdia)

Manažment regionálneho cestovného ruchu (magisterský stupeň štúdia)

Prezentácia Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:

Program:

uplatnenia na pracovnom trhu po úspešnom ukončení štúdia – v cestovnom ruchu aj

v širšej perspektíve; predstavenie pracovníkov katedry, súčasných študentov 

a úspešných absolventov

Prednášajúci: vedúca katedry PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., členovia katedry a študenti

Link: https://meet.ukf.sk/DOD_KCR_SK

15:00 – 16:00 — videoprezentácia študijného programu, výhody štúdia na UKF, FSŠ a KCR, perspektívy

16:00 – 17:00 — diskusné fórum s pracovníkmi, súčasnými študentmi katedry a s odborníkmi z praxe

– Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii (magisterský stupeň štúdia)

– Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (bakalársky stupeň štúdia)
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