FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA
U NOVOM SADU
•

50 studijskih programa
- 20 na osnovnim studijama
- 22 na master studijama

KONTAKT
Univerzita v Novom Sade
Dr. Zorana Đinđića 1
21101 Nový Sad
http://www.uns.ac.rs/

Filozofická fakulta
Dr. Zorana Đinđića 2
21101 Nový Sad
http://www.ff.uns.ac.rs/

- 8 na doktorskim studijama
•

17 katedri

•

17 centara

•

naučna, obrazovna i kulturna saradnja
sa brojnim domaćim i inostranim institucijama

•

mesto susretanja različitih naroda i kultura

Oddelenie slovakistiky
Oddelenie slovakistiky
slovaci@ff.uns.ac.rs
021/455-046 • 485-3892 • 485-3873
https://www.facebook.com/groups/SlovakistikaNS/

Studijski program
•

4-godišnje osnovne studije

•

1-godišnje master studije

Studije su namenjene svim budućim studentima
koji su stekli četvorogodišnje srednje obrazovanje
na slovačkom ili srpskom jeziku.

Referent pre Oddelenie slovakistiky
mceran@ff.uns.ac.rs
masterstudije@ff.uns.ac.rs
021/485-3971
Centrum podpory študentov
centarzapodrsku@ff.uns.ac.rs

Slovački kao izborni predmet
- kao strani jezik
- kao izborni slovenski jezik
- kao jezik sredine
Kursevi
- slovački jezik za građanstvo
Odsek za slovakistiku čini kolektiv visokoškolskih
pedagoga koji se osim nastave bave naučnom
i istraživačkom delatnošću.
U izvođenju nastave učestvuje i lektor iz Slovačke
Republike.

Odsek za slovakistiku
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

ODSEK ZA SLOVAKISTIKU
Slovački jezik i književnost

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade

Dni otvorených dverí Filozofickej fakulty
Univerzity v Novom Sade

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY
V NOVOM SADE
•

•
•
•
•

50 študijných programov
- 20 na základných štúdiách
- 22 na master štúdiách
- 8 na doktorandských štúdiách
17 katedier
17 centier
vedecká, vzdelávacia a kultúrna spolupráca
s mnohými domácimi a zahraničnými inštitúciami
miesto stretávania sa rozličných národov
a kultúr

V súčasnosti vlastní vyše 17 000 knižničných jednotiek
a podporuje realizáciu výučby a vzdelávania študentov,
ako aj vedeckú činnosť zamestnancov univerzity.

ODDELENIE SLOVAKISTIKY

Slovenčina ako voliteľný predmet
- ako cudzí jazyk
- ako voliteľný slovanský jazyk
- ako jazyk prostredia
Kurzy
- slovenčina pre verejnosť
Oddelenie slovakistiky tvorí kolektív vysokoškolských
pedagógov, ktorí sa okrem výučby venujú vedeckej
a výskumnej činnosti.
Na výučbe participuje aj lektor zo Slovenska.

Oddelenie
slovakistiky vydáva
dva slovenské
študentské časopisy
Čar(b)ológ a Traf!,
ktoré študentom
umožňujú zverejniť
prvé vlastné literárne
a jazykové práce,
vyskúšať si redakčné
zručnosti a vyjadriť
svoje postoje
k aktuálnym
problémom a témam.

ŠTUDENTSKÉ MOBILITY

Študijný program
Slovenský jazyk a literatúra
• 4-ročné základné štúdium
• 1-ročné master štúdium
Štúdium je určené pre všetkých záujemcov, ktorí
získali úplné stredné vzdelanie v slovenskom alebo
v srbskom jazyku.

ČASOPISY

KNIŽNICA

Erasmus+, Erasmus Mundus Action 2, Campus Europae,
Ceepus, Global UGRAD, DAAD, Campus France a i.
Študenti majú možnosť získavať nové vedomosti a skúsenosti
na každoročných výmenných študijných pobytoch v zahraničí.

DIPLOMY
Absolventi slovakistiky všetkých stupňov štúdia získajú
diplom a dodatok k diplomu v troch jazykoch –
v slovenskom, srbskom a v anglickom.
Trojjazyčný diplom im umožní jednoduchšie a lepšie
uplatnenie na trhu práce.

AKTIVITY
• besedy so slovenskými spisovateľmi
• lingvistické a literárnovedné prednášky slovenských
vysokoškolských pedagógov
• vianočné posedenie
• výlety a exkurzie
• účasť na konferenciách na Slovensku
• možnosť bezplatného pobytu na Slovensku
na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry
Studia Academica Slovaka a na Letnej univerzite
slovenského jazyka a kultúry
pri Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského v Bratislave

