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Ústav cudzích jazykov 

 
Všeobecné informácie 
 
Adresa ústavu:  
    Žilinská univerzita v Žiline 

Ústav cudzích jazykov 
  Univerzitná 8215/1 

010 26 Žilina 
Riaditeľka:  
  PhDr. Anna Tománková 

tel.: 0 41 - 513 61 51, 041 - 513 61 50 
fax: 421- 41- 513 50 51 
e-mail: anna.tomankova@ucj.uniza.sk, ucj@ucj.uniza.sk 

 
Ústav cudzích jazykov (ÚCJ ako samostatný rektorátny útvar s pôsobnosťou pre celú 

univerzitu a nástupca zrušenej Katedry cudzích jazykov FPV ŽU začal svoju činnosť od 1. 
septembra 2010. ÚCJ nemá právnu subjektivitu, organizačne patrí do riadiacej pôsobnosti 
rektora a ním povereného prorektora pre vzdelávanie a je zaradený medzi výskumné 
a vzdelávacie ústavy ŽU. 

Hlavným poslaním ÚCJ je zabezpečenie výučby cudzích jazykov (odbornej 
angličtiny a odbornej nemčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny ako cudzieho 
jazyka na rôznych úrovniach znalostí, slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných 
študentov) a to: 
 v  študijných programoch a odboroch na všetkých fakultách Žilinskej univerzity v 

Žiline,  vrátane jej detašovaných pracovísk; 
 i na všetkých stupňoch (bakalárske, magisterské, inžinierske, doktorandské štúdium) 

a vo všetkých formách štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 
 
Okrem pedagogickej činnosti sa členovia ústavu podieľajú aj na riešení vedeckovýskumných 
úloh v oblasti metodiky a didaktiky cudzích jazykov, odborného prekladu, aplikovanej 
morfológie a syntaxe cudzích jazykov. Sú členmi riešiteľských tímov v domácich i 
zahraničných projektoch. 
 
Personálne zloženie ÚCJ 
 
V ústave pracujú traja pedagógovia s titulom PhD., 5 s PhDr., 2 PaedDr., zvyšok sú Mgr. 
a jedna členka ÚCJ má titul Ing. V LS 2012/13 zabezpečovalo výučbu cudzích jazykov pre 
celú  ŽU 23 a v ZS 2013/14  22 pedagogických pracovníkov, 3 pracovníci sú na rodičovskej 
a jedna na materskej dovolenke. Administratívne záležitosti vybavuje pracovníčka 
sekretariátu ÚCJ. 
  Aktivity ÚCJ spojené so vzdelávaním na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia sú 
koordinované v rámci spolupráce sekcií anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského 
a slovenského jazyka. 
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Riaditeľka ústavu: PhDr. Anna Tománková 
Sekretariát: Mária Chabadová  
Odborní asistenti: 
 PhDr. Soňa Gallová (anglický  a ruský jazyk) 
 PhDr. Mária Jánošová (anglický jazyk) 
 PhDr. Kvetoslava Okálová (nemecký jazyk) 
 PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD. (anglický a slovenský jazyk) 
 PhDr. Anna Tománková (nemecký a slovenský jazyk) 
 PhDr. Danuša Vavríková (anglický a francúzsky jazyk) 
 Mgr. Michaela Bakay Záhorská (anglický jazyk) 
 Mgr. Katarína Budzáková (anglický jazyk) – RD 
 Mgr. Anna Čapková (nemecký jazyk) 
 Mgr. Beáta Hajasová (anglický jazyk) 
 Mgr. Barbora Honnerová (nemecký jazyk) 
 Mgr. Anna Jaďuďová (anglický jazyk) 
 PaedDr. Barbora Kačiaková (anglický a francúzsky jazyk) 
 Mgr. Miroslava Klečková (anglický jazyk) do 31. 8. 2013   
 Ing. Katarína Konečná (anglický jazyk) od 1. 10.  2013 
 Mgr. Jana Malchová (anglický a nemecký jazyk) MD od 13. 5. 
2013   
 Mgr. Marian Mancovič (anglický a nemecký jazyk) 
 PaedDr. Lenka Môcová (anglický jazyk) 
 Mgr. Katarína Pankuchová, PhD. (nemecký a slovenský jazyk) 
 Mgr. Katarína Pažická (anglický jazyk) 
 Mgr. Pavol Pepich (anglický jazyk)  
 Mgr. Bernard Šeffer (anglický, francúzsky a slovenský jazyk) 
 PaedDr. Andrej Šeliga, PhD.(anglický jazyk) - od 1.09.2013 
 Mgr. Jana Trnovcová (anglický a francúzsky jazyk) 
 Mgr. Marek Valica (anglický a francúzsky jazyk) 
 Mgr. Andrea Záhorcová Gavláková (anglický jazyk), RD 
    Mgr. Jana Lopušanová (anglický a nemecký jazyk), RD 
 
Poslaním  ústavu je plnenie úloh zameraných predovšetkým na tieto činnosti: 

a) vzdelávaciu činnosť, 
b) vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť,  
c) organizačnú  a koordinačnú činnosť.  
 
Vzdelávacia činnosť 
 

Hlavný a profilový význam má vzdelávacia činnosť ústavu. Jej aktivity sa sústreďujú 
predovšetkým na vysokoškolské a v rámci projektov aj na kvalifikačné, rozširujúce, 
doplňujúce a záujmové vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov. Pedagogickí pracovníci ÚCJ sa 
snažia o sústavné zlepšovanie kvality jazykových i komunikačných kompetencií študentov 
ŽU s cieľom posilnenia ich cudzojazyčnej zdatnosti a konkurencieschopnosti. Cieľom 
vzdelávacej činnosti ústavu je tiež  priblížiť sa obsahom a požiadavkám výučby CJ 
k európskym štandardom tak, aby študenti ŽU boli jazykovo dobre pripravení využívať 
zahraničné stáže, praxe a ponúkané štipendiá v rámci programov EÚ. ÚCJ realizuje podľa 
požiadaviek jednotlivých fakúlt ŽU výučbu odborného anglického a nemeckého jazyka pre 
pokročilých a študentov doktorandského štúdia v dennej i  externej forme. Francúzsky a ruský 
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jazyk pre začiatočníkov a mierne pokročilých majú možnosť študovať predovšetkým študenti 
inžinierskeho štúdia ako druhý cudzí jazyk. Po absolvovaní základnej výučby odborného 
cudzieho jazyka, ktorá prebieha v 1. až 3. ročníku bakalárskeho štúdia, môžu si študenti 
rozšíriť svoje odborné jazykové kompetencie v rámci predmetov technická angličtina, 
technická nemčina a konverzácia v cudzom jazyku aj vo vyšších ročníkoch inžinierskeho 
a magisterského štúdia.  ÚCJ organizačne a pedagogicky zabezpečuje aj výučbu slovenského 
jazyka pre zahraničných študentov. V súlade s požiadavkami jednotlivých fakúlt a odborných 
katedier ŽU aktualizujú vyučujúci ÚCJ každoročne informačné listy predmetov, zoznamy 
povinnej a odporúčanej literatúry, požiadavky na skúšku z CJ pre jednotlivé študijné 
programy a odbory.  K zvýšeniu záujmu o CJ a motivácie študentov pri ich učení prispelo aj 
zorganizovanie preskúšania študentov v rámci absolvovania prestížneho testu TOEIC  
z anglického jazyka a  študentských brigád do Nemecka. Test TOEIC je test z pracovnej 
angličtiny a využívajú ho zamestnávatelia na celom svete pri prijímaní nových zamestnancov.  

Vyučovací proces zameraný na rozvíjanie odborných jazykových kompetencií vychádza 
z predpokladu, že študenti ovládajú jazykové kompetencie na úrovni B1 a B2 (maturita) 
podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky a náš pedagogický proces smeruje 
k dosiahnutiu stupňa C1, v niektorých prípadoch až  C2. Jeho cieľom je 

• prehlbovanie a osvojovanie si jazykových prostriedkov (lexiky a gramatiky) typických 
pre odborný štýl; 

• podpora schopnosti profesionálnej komunikácie v cudzom jazyku vzhľadom na 
odbornosť;   

• praktická aplikácia jazykových znalostí pri práci s vybranými odbornými textami; 
• celkové rozvíjanie jazykovej i komunikačnej kompetencie so zreteľom na požiadavky 

budúceho povolania a profesijnej praxe. 

Vyučovací proces na úrovni ovládania všeobecných jazykových kompetencií v rámci 
výučby druhého cudzieho jazyka v inžinierskom štúdiu sa zameriava na dosiahnutie 
komunikačných schopností v cudzom jazyku na úrovni  A2 SERR. 
 
POČET ŠTUDENTOV ZA JEDNOTLIVÉ SEMESTRE A FAKULTY  
 
Názov fakulty LS2012/13 ZS 2013/14 Spolu denné Spolu externé 

2013 
FPEDAS 889 1393 2282 409 
SjF 76 227 303 0 
EF 304 0 304 0 
SvF 92 79 171 26 
FRI 1 109 655 1764 25 
FHV 415 368 783 241 
FŠI 235 360 595 98 
Rektorát - VÚVB 0 15 15 0 
Spolu študentov  3120 3097 6217 799 
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Vedeckovýskumná a vývojová činnosť 
 

Vedeckovýskumná a vývojová činnosť ústavu je prepojená s úlohami, ktoré plní ústav 
v oblasti pedagogickej, t. j. so zabezpečovaním kvalitnej výučby cudzích jazykov a orientuje 
sa na: 

- miesto multimédií vo vyučovaní cudzích jazykov z hľadiska komunikatívneho 
prístupu; 

- prípravu didaktických materiálov pre jazykovú výučbu podporovanú multimédiami; 
- rôzne oblasti aplikovanej jazykovedy, textovú lingvistiku  a psycholingvistické 

aspekty jazykovej komunikácie; 
- problematiku prekladu cudzojazyčného odborného textu a výskum v oblasti jazykovej 

terminológie železničnej dopravy;  
- skúmanie slovného prízvuku pri slovensko-anglickej zvukovej interferencii; 
- stratifikáciu národného jazyka v súčasných audiovizuálnych médiách; 
- analýzu súčasných printových a elektronických vydaní periodík krajanských spolkov 

v USA v rámci uchovania kultúrneho dedičstva amerických Slovákov v severnej 
Amerike. 

V roku 2013 pokračovalo v doktorandskom štúdiu šesť odborných asistentov ÚCJ, z nich 
dvaja úspešne absolvovali dizertačnú skúšku.  
V dňoch 25. – 26. 9. 2013 sa  Mgr. K. Pažická a PhDr. A. Tománková zúčastnili 
medzinárodného workshopu, ktorý sa konal na Katedre cudzích jazykov Kecskemét College 
(Maďarsko) so zameraním na výučbu odborných cudzích jazykov v automobilovom 
priemysle a finančne bol podporovaný vzdelávacou organizáciou Centre for Modern  
Education z Bratislavy.  

Projekty a grantové úlohy: 
 

1. V roku 2013 získal ÚCJ po desiatykrát od Národnej agentúry Programu celoživotného 
vzdelávania (NA LLP) SR v rámci programu EÚ LLP/ERASMUS grant na 
zorganizovanie intenzívneho kurzu slovenského jazyka pre zahraničných študentov, 
ktorí sa rozhodli študovať jeden, prípadne dva semestre na slovenských univerzitách. 
Názov projektu: EILC/ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSES 2013. 
Číslo projektu: 13204-0317/ZILINA01. Koordinátorkou a zodpovednou riešiteľkou 
úlohy bola tak, ako aj po celých 10 rokov, PhDr. Anna Tománková, riaditeľka 
ÚCJ. K členom riešiteľského tímu patrili: Mgr. K. Pankuchová, PhD., PhDr. Z. 
Ondráčková, PhD. a Mgr. B. Šeffer. Prostredníctvom realizovania EILC – 
intenzívneho kurzu slovenského jazyka sa snažíme propagovať štúdium na ŽU 
v zahraničí a prispievame k šíreniu jej dobrého mena.  

2. Pracovníci ÚCJ boli zapojení do riešenia  KEGA  projektu č.: 085ŽU-4/2011 Rozvoj 
myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní (2011-2013). Zodpovedný 
riešiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., z FHV a  riešitelia za ÚCJ boli: Mgr. 
Michaela Bakay Záhorská,  PaedDr. Lenka Môcová. Projekt sa venoval rozvoju 
obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania s využitím metódy CLIL na 
Slovensku. 

3. V priebehu roka 2013 pokračovali niektorí pracovníci ÚCJ v úspešnom plnení úloh   
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     vyplývajúcich z národného projektu SR, ktorého realizácia bola predĺžená do marca   
     2014. Národný projekt sa rieši v rámci operačného programu EÚ Vzdelávanie a je  
     financovaný z Európskeho sociálneho fondu. 

Jeho názov je:  Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s Koncepciou 
vyučovania CJ na ZŠ a SŠ, Kód ITMS projektu: 26110130001, hlavný riešiteľ: ŠPÚ 
Bratislava a MŠ SR,  koordinátor  za ŽU: PhDr. Anna Tománková, ďalší riešitelia z 
ÚCJ, ktorí v rámci projektu zabezpečovali odbornú  prednáškovú  i examinátorskú 
činnosť, ako aj  písanie a posudzovanie záverečných prác frekventantov boli:   
AJ - Mgr. M. Bakay Záhorská, Mgr. B. Hajasová, PhDr. S. Gallová, Mgr. A. 
Jaďuďová, Mgr. J. Trnovcová, PaedDr. B. Kačiaková, Mgr. M. Valica, Mgr.  J. 
Malchová, PaedDr. L. Môcová, Mgr. K. Pažická, PhDr. Z. Ondráčková, PhD. a NJ - 
Mgr. K. Pankuchová, PhD.,  Mgr. Čapková a PhDr. A. Tománková.   

4.  Mgr. K. Pažická, PhDr. Z. Ondráčková a Mgr. M. Bakay Záhorská  sú od 1. 1. 2013    
     zapojené  ako riešiteľky do celouniverzitného projektu_26110230079_Inovácia a       

            internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality ŽU v európskom   
            vzdelávacom priestore, ITMS 26110230079. 

 
       5. PhDr. Z. Ondráčková, PhD.  je od roku 2013 členkou riešiteľského tímu pre projekt  
             VEG s názvom: Modelovanie rečového vývinu slovensky hovoriacich detí v ranom 
veku,  
            vedúci projektu je prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. z FF PU v Prešove. 

 
 6.  Mgr. Pavol  Pepich je spoluriešiteľom projektu Genetic analysis for geographic       
      isolation, ITMS No. 26110230078 

 
Zahraničné pobyty 
V rámci programu LLP/ERASMUS –učiteľské mobility absolvovali prednáškový pobyt na 
zahraničných univerzitách v roku 2013 títo pedagógovia ÚCJ: 
 
1.  L. Môcová, J. Trnovcová, M. Bakay Záhorská, B. Hajasová, -  „ Constantin Brancusi“ 
University, Rumunsko;  
2. K. Pažická, Z. Ondráčková, A. Tománková, - University of Beira Interior v Covilhe, 
Portugalsko. 
3.  B. Kačiaková - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas  / VGTU/, Litva. 
 
Zahraničné návštevy   
 
V rámci programu LLP/ERASMUS –učiteľské mobility navštívili ÚCJ  v roku 2013  traja 
vysokoškolskí pedagógovia, ktorí v rámci svojich prednáškových aktivít oboznámili  našich 
študentov s možnosťami štúdia v ich krajinách, s ich systémom školstva, dopravy a s bežným 
študentským životom.  Boli  to: Dr. Tomasz Sankowski a Mgr. Mariusz Szyma – z Jan 
Dlugosz University  Czestochowa z Poľska, 5 dňový pobyt  a p.  Simion Minodora Otilia, 
Ph.D. – z „Constantin Brancusi“ University z Rumunska, 12 dňový pobyt.  
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Tieto vzájomné výmenné prednáškové pobyty sú veľkým prínosom pre pedagógov ÚCJ,  ale 
aj pre zúčastnené zahraničné ústavy CJ. Pre rok 2014 sú potvrdené  učiteľské programy pre 
ďalších kolegov z Rumunska, Litvy, Poľska, Fínska a Grécka.  
 
 
Publikačná činnosť 

 Popri vzdelávacej, vedeckovýskumnej, organizačnej a koordinačnej činnosti sú 
pedagógovia ÚCJ aj  publikačne činní. 

Zoznam  publikácií  zaevidovaných v UK ŽU za rok 2013:  

1. BEF  Reele Träger der Fachsprache und ihre Pflege/ B. Honnerová, I:  Forlang , 
Technická univerzita Košice, 2013, ISBN 978-80-553-1471-6, CD-ROM, s.97-100 
2.AFD Professional Community, Language Culture and Standards/ B. Honnerová,    
prezentované na konferencii Transcom 2013 organizovanej ŽU v Žiline  24.-26.6.2013 
a publikované v zborníku z konferencie, ISBN 978-80-554-0697-8, s. 49-51 strany    
3. AEC Zur Problematik der Verben als Termini/ B. Honnerová, In: Sučasni doslidžennja 
z inozemnoji filologiji, Užhorod 2013, ISBN 978-617-7132-02-07, s. 70-73 
4. AFD Some Issues Pertaining to the Cultural and Natural World Heritage. Specifying its 
Scope, Purpose and Selected Contrast Aspects/ P. Pepich  TRANSCOM 2013  Žilina 2013,  
ISBN 978-80-554-0697-8, s. 79-84 
5. AFD Kvalitatívne a kvantitatívne metódy používané pri druhovej ochrane ako nástroj 
programu prírodného dedičstva/ P. Pepich,  TRANSCOM 2013,  Žilina 2013,  ISBN 978-80-
554-0697-8, s. 85-89 
6. BDF Veľké šelmy v Strážovských vrchoch/ P. Pepich, Naše poľovníctvo 2/2013,ISSN 
1336-5568, s.8-9    
7. ADF Multimedia Textbook: GERMAN FOR MECHANICAL ENGINEERING/ A. 
Tománková, S. Gallová, in COMMUNICATIONS,   č.2/2013, volume 15,ISSN: 1335-4205, 
12-148 
8.GHG Estimating population size of brown bear in Strážovské vrchy: utilizatiom and 
assessment of different monitoring methods/Pavol Pepich&Karol Pepich.  
In: Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species 
[elektronický zdroj] : regional workshop, Zvolen, January 25-27, 2012. - 2012. - Online, 51 
slidov. - Popis urobený 15.1.2013. - Spôsob prístupu: http://www.tuzvo.sk/files/LF-
KF/22_pepich.pdf 
9.AED Stanovenie veľkosti populácie a populačnej štruktúry druhu medveď hnedý (Ursus 
arctos) v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy na základe veľkoplošného sčítania = 
Snow tracking survey to determine population size and population structure of Brown bear 
(Ursus arctos) in Protected landscape area Strážovské vrchy Mts/Pavol Pepich, Karol 
Pepich.  
In: Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. - Považská Bystrica: Vlastivedné 
múzeum v Považskej Bystrici, 2012. - ISBN 978-80-970619-2-0. - S. 77-83. (evidované 
2013) 
10. AFH Miesto neologizmov v odbornej lexike/B. Honnerová, In: 8. Študentská vedecká 
konferencia, zborník abstraktov, 26. 04. 2012, FF PU, 2012, ISBN 978-80-555-0651-7, S. 21 
11. AFD Zur Problematik der Bildung der Mehrwortbenennungen in der Terminologie des 
Landverkehrs im Vergleich Slowakisch – Deutsch/B. Honnerová. In: Deutsch in Forschung 

http://www.tuzvo.sk/files/LF-KF/22_pepich.pdf
http://www.tuzvo.sk/files/LF-KF/22_pepich.pdf
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und Lehre, X. Internationale Tagung des Verbandes der Deutschlehrer urd Germanisten der 
Slowakei, 1. - 4. September 2010, Prešov: FF PU, 2012, ISBN 978-80-555-0573-2, S. 187-
195 

 

Spolupráca ÚCJ s inými inštitúciami 
 

ÚCJ sa zameriava na rozvíjanie spolupráce s pracoviskami ŽU i s inými inštitúciami 
doma aj v zahraničí. Spolupracuje predovšetkým s: 
 Ústavom celoživotného vzdelávania ŽU v rámci jazykového vzdelávania, Cambridge 

speaking examiner; 
 SvF, FPEDAS, FHV, FRI a FŠI ŽU, 
 Ubytovacím zariadením ŽU, 
 Výskumným ústavom vysokohorskej biológie  ŽU v Tatranskej Javorine, 
 s Goethe - Inštitútom v Bratislave, 
 so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave,  
 Katedrou fytológie Lesníckej fakulty, TU Zvolen, 
 Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Strážovské vrchy, Orlové a inými.  

     
ÚCJ zabezpečuje: 
 výučbu a skúšanie doktorandov nielen zo ŽU, ale aj z iných školiacich pracovísk na 

Slovensku;  
 účasť pedagógov ÚCJ v prijímacích a skúšobných komisiách pre denné i externé  

doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách ŽU; 
 výučbu cudzích jazykov aj pre  verejnosť a slovenčiny pre cudzincov.  

 ÚCJ aktívne spolupracuje s mnohými zahraničnými organizáciami, ktoré sú, resp. boli 
zároveň aj jej partnermi v medzinárodných projektoch a pri organizovaní výmenných 
pobytov.  Napr.:  
 Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, Poľsko,  
 Sibirskij gosudarstvennyj universitet telekommunikacij i informatiki, Novosibirsk, Rusko, 
 Telecom Bretagne, Brest – Ecole d´ingenieurs, Francúzsko, 
 Telecom Lille, Ecole d´ingenieurs, Francúzsko, 
 Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalsko  
 University of Patras, Grécko 
 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vilnius, Litva  
 „Constantin Brancusi „ University of Targu – Jiu, Rumunsko 
 St. Angela´s College, Sligo, Írsko 
 Foreign Language Department of the Teacher Training Department of the Kecskemét 

College  
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Zoznam podpísaných bilaterálnych zmlúv 
 
Číslo 
 

 
Názov vysokej školy  

 
Webová stránka 

 
Platnosť  

1. 
 

University of Patras, Grécko www.upatras.gr 
 

2011 - 2014 
 

2. 
 

University of Beira Interior, 
Portugalsko 
 

www.ubi.pt 
 

2011 -2014 
 

3. 
 

Vilniaus Gedimino 
Technikos Universitetas/ 
VGTU/, Litva 
 

www.vgtu.lt 
 

2011- 2014 

4. 
 

„Constantin Brancusi „ 
University of Targu – Jiu, 
Rumunsko 

www.utgjiu.ro 
 

2012- 20 15 

5. 
 

St. Angela´s College, Sligo, 
Írsko  

www.stangelas.nuig
alway.ie 
 
 

2013 - 2017 

6. 
 

Universidad de Jaén, 
Španielsko 

www.ujaen.es 
 

2013 - 2017 
 

 
 
Rozvojové zámery ÚCJ 
 
 Prioritou v ďalšom rozvoji ÚCJ je zabezpečiť pre ŽU výkonné vzdelávacie pracovisko 
poskytujúce odborne kvalitné, spoľahlivé, flexibilné a pre verejnosť atraktívne služby 
v oblastiach, ako je všestranné jazykové vzdelávanie, didakticko-metodické poradenstvo pre 
výučbu cudzích jazykov, poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb. K ďalším 
zámerom ÚCJ patrí:   

- každoročne aktualizovať obsah učiva, využívať nové efektívne moderné vyučovacie 
metódy a didaktické postupy vo vyučovaní CJ, internet, multimédiá, interaktívnu 
tabuľu a e-learning; 

- zjednocovať rozsah aj obsah cudzojazyčnej výučby na jednotlivých fakultách ŽU 
v súlade s požiadavkami Európskeho jazykového portfólia, Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky v dvojstupňovej forme štúdia (bakalárske a inžinierske, 
resp. magisterské štúdium); 

- plniť úlohy vyplývajúce z prijatých projektov, vypracovať a po prijatí realizovať nové 
projekty; 

- zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu, a tým aj zlepšovať ovládanie cudzích jazykov 
študentov ŽU; 

- v rámci možnosti ústavu podporovať zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagogických 
pracovníkov, ich vedeckovýskumných aktivít a publikačnej činnosti; 

- za účelom zvyšovania motivácie a záujmu o štúdium CJ organizovať aj v budúcnosti 

http://www.upatras.gr/
http://www.ubi.pt/
http://www.vgtu.lt/
http://www.utgjiu.ro/
http://www.stangelas.nuigalway.ie/
http://www.stangelas.nuigalway.ie/
http://www.ujaen.es/
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brigády a poznávacie zájazdy pre študentov, ale aj zamestnancov a priateľov ŽU, 
a tým prispievať  k šíreniu dobrého mena ŽU; 

- organizovanie spoplatnených kurzov odbornej jazykovej  prípravy, ktoré budú 
nadväzovať na už dosiahnuté komunikačné kompetencie študentov, systematicky ich 
budú rozvíjať a prehlbovať. Kurzy budú prebiehať podľa medzinárodnému programu 
výučby moderných jazykov UNIcert®, ktorý zaručuje jazykovú prípravu pre výmenné 
programy so zahraničnými univerzitami; 

- ponúknuť študentom a verejnosti kurz latinského jazyka, o ktorý by mohli prejaviť 
záujem budúci študenti práva, medicíny, religionistiky, histórie, filológie atď.  

- organizovanie skúšok na testovanie jazykových kompetencií študentov ŽU v rámci 
TOEIC  
 podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na rôzne účely 
 ( zahraničné študijné pobyty, brigády, zamestnanie...).  
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