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Web stránka:

https://fns.uniba.sk/pracoviska/celofa
kultne-pracoviska/kja/informacie-pre-
doktorandovinformation-for-phd-
students/

https://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-pracoviska/kja/informacie-pre-doktorandovinformation-for-phd-students/


Tri predmety:

1.Odborná angličtina

2. Writing Professional English

3. Professional Oral Communication



Odborná 

angličtina

o CD na gramatiku a slovnú zásobu

o TEST YOUR READING SKILLS: A HANDBOOK FOR 

SCIENCE DOCTORAL STUDENTS na nácvik čítania 

s porozumením (jeden test na skúške môže byť z tejto 

príručky)

o TEST YOUR LISTENING SKILLS: A HANDBOOK FOR 

SCIENCE DOCTORAL STUDENTS na nácvik počúvania 

s porozumením (jeden test na skúške môže byť z tejto 

príručky)

o povinný predmet

o samoštúdium

o skúška:

1. grammar (CD)

2. reading

3. listening

4. writing (CD)

5. interview with a native speaker



Writing

Professional 

English

Grammar: #4, #5, #6

Writing: #1, #2, #3



Podrobné informácie:

https://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-
pracoviska/kja/informacie-pre-
doktorandovinformation-for-phd-students/rozsah-
a-forma-skusky

Skúška býva počas skúškového obdobia v

o ZS (január a február) 

o LS (máj a jún)

Termíny sú včas vypísané na web stránke Katedry 

jazykov a v AISe.

Študenti, ktorí majú certifikát na úrovni B2 (TOEFL, 

IELTS, UNIcert, odborná štátnica), po predložení 
certifikátu nemusia skúšku absolvovať.

https://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-pracoviska/kja/informacie-pre-doktorandovinformation-for-phd-students/rozsah-a-forma-skusky


WRITING 

PROFESSIONAL 

ENGLISH 

o Výberový predmet

o Jednosemestrálny predmet

o Možnosť zapísať si v ZS alebo LS.

o kanadský lektor Michael Sabo

o Štvrtok 8.10 – 9.40, miestnosť B1 209



PROFESSIONAL ORAL 

COMMUNICATION 

PRESENTATIONS

o Výberový predmet

o Jednosemestrálny predmet

o Možnosť zapísať si v ZS alebo LS.

o kanadský lektor Michael Sabo

o Streda 8.10 – 9.40, miestnosť G 417



PROFESSIONAL ORAL 

COMMUNICATION 

DEBATING

o Výberový predmet

o Jednosemestrálny predmet

o Možnosť zapísať si v ZS alebo LS.

o kanadský lektor Michael Sabo

o Streda 9.50 – 11.20, miestnosť G 417



Povinná literatúra 

pre obidva 

predmety: 

• Študenti, ktorí úspešne ukončia vyššie uvedené 

predmety, NEMUSIA absolvovať časti WRITING

a SPEAKING na skúške z predmetu Odborná 

angličtina.

ENGLISH FOR 

ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL 

PURPOSES



Lekcie z nemeckého 

jazyka pre študentov 

prírodných vied:
 Aj tohto roku ponúka Katedra jazykov nemecký 

jazyk pre študentov doktorandského štúdia, ktorý je 

vhodný pre využitie v praxi alebo pre oživenie si 

znalostí z nemčiny. Je určený pre tých, ktorí majú 

vedomosti na začiatočníckej a vyššej úrovni. 

 Môžete si zopakovať, ako nadviazať rozhovor alebo 

vyjadriť svoje myšlienky a zlepšiť si svoje jazykové 

schopnosti aj v oblasti prírodných vied. Učíme 

modernou komunikatívnou metódou, hodiny sú 

vedené v nemeckom jazyku.

• Predmet si môžete zapísať 

ako výberový - mNJ1 v 

zimnom a mNJ2 v letnom 

semestri a je dotovaný 

kreditmi. 

• Kontakt : 

• Mgr. Stella Rizmanová

• email: 

stella.rizmanova@uniba.sk


