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You live 
a new life 
for every 
language 
you speak. 

• Chcete študovať angličtinu, jej históriu, súčasné podoby a 
spôsoby, akými ju skúmame? 

• Chcete sa dozvedieť čo najviac o anglofónnych krajinách a ich 
kultúre? 

• Chcete si pestovať angličtinu, aby ste jej príťažlivosť mohli ako 
učiteľ sprostredkovať mladším generáciám? 

• Chcete sa stať expertom na komunikáciu s anglofónnymi 
krajinami, napr. v turizme a biznise?

Tak ste tu správne! 



Akreditované 
študijné programy

1) Anglický jazyk a anglofónne 
kultúry – Bc., Mgr.

2) Učiteľstvo anglického jazyka 
(jednoodborové) – Bc., Mgr.

3) Učiteľstvo anglického jazyka (v 
kombinácii) – Bc., Mgr.

4) Teória jazykového a literárneho 
vzdelávania (PhD.)



1) Anglický jazyk 
a anglofónne kultúry 

• v Bc. aj Mgr. stupni

• absolvent: kultúrny mediátor, 
interkultúrny pracovník, pracovník 
v cestovnom ruchu, prekladateľ z/do 
AJ

• tento študijný program ponúkame 
len v dennej forme



2) Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry 
(jednoodborové)

• v Bc. a Mgr. stupni

• kvalifikovaný učiteľ anglického 
jazyka a literatúry pre všetky typy 
a stupne škôl a vzdelávacích 
inštitúcií - vrátane jazykových škôl 
a krúžkov od MŠ po kluby 
dôchodcov ☺

• tento študijný program ponúkame 
len v dennej forme



3) Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
(v kombinácii s iným predmetom) 

• v Bc. a Mgr. stupni

• kvalifikovaný učiteľ anglického 
jazyka a literatúry a ďalšieho 
predmetu pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

• tento študijný program je možné 
študovať len v dennej forme



4) Teória jazykového 
a literárneho vzdelávania

• doktorandský program 
(PhD.)

• vedecká príprava na 
samostatnú vedeckú činnosť 
v oblasti lingvodidaktiky
a literárneho vzdelávania

• tento študijný program 
ponúkame aj v externej 
forme



Celoživotné vzdelávanie 
učiteľov

• Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 
(2-ročné)

• Doplňujúce pedagogické štúdium – predmety 
didaktiky anglického jazyka a literatúry (2-ročné)

• Rigorózne konania 

- PaedDr – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

- PhDr. – anglický jazyk a anglofónne kultúry

• Kurzy kontinuálneho vzdelávania učiteľov

- podľa aktuálnej ponuky



KAJL využíva najnovšie vzdelávacie technológie 

• KAJL je zapojená do medzinárodného výskumu CALL 
(computer-assisted language learning).

• Do výučby našich predmetov dlhodobo integrujeme e-
learningovú platformu Moodle a množstvo vzdelávacích 
aplikácií. 

• V rámci výskumu skúmame a overujeme zavádzanie 
najnovších technológií (vrátane umelej inteligencie) do 
vyučovania AJ na všetkých stupňoch škôl.

• Študenti majú možnosť zapojiť sa do týchto vedeckých 
aktivít katedry prostredníctvom vedeckého krúžku 
„CALL“ (tvorba vlastných aplikácií a overovanie už 
existujúcich platforiem). 



Študentská vedecká činnosť
Trnavská univerzita je výskumne zameraná univerzita a všetci naši pedagógovia 
realizujú originálne výskumy ako neoddeliteľnú súčasť svojej činnosti. Ako náš 
študent sa môžete zapojiť sa do reálnych výskumných aktivít, čo vám umožní hlbšie 
preniknúť do skúmanej problematiky a rozvinúť si analytické a iné praktické 
zručnosti potrebné pre vašu budúcu kariéru, či už v pedagogickej praxi, v jazykovom 
priemysle alebo v postgraduálnom štúdiu.

Okrem vypracúvania vlastných semestrálnych projektov Vám ponúkame: 

• účasť na prebiehajúcich výskumných projektoch KAJL:

- VEGA 1/0262/21: Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní

- KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do vzdelávania a 
výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov

• účasť na vedeckých konferenciách, ktoré KAJL každoročne organizuje (Language, 
Literature and Culture in Education; Súčasné výzvy v jazykovom vzdelávaní)

• členstvo v študentských výskumných skupinách Počítačom podporované 
vyučovanie jazykov a Translatologický klub



Spolupracujeme s ...

• University of Iceland in Reykjavík
• Universidad Autónoma de Baja California, México
• Beloit College, the USA
• St Mary College in Belfast, the UK
• University of Santiago de Compostela, Spain
• University of Thessaloniki, Greece
• Charles University in Prague, Czech Republic
• Masaryk University in Brno, Czech republic
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
• Kaunas University , Lithuania
• University of Ljubljana, Slovenia
• University of Technology and Humanities in Radom, Poland
• and many others



Nielen 
študujeme, ale 
aj žijeme...

Sme radi, že naši študenti nechodia 
len na prednášky a semináre, ale 
sa živo zapájajú aj do 
akademického a spoločenského 
života katedry.

Na KAJL každoročne organizujeme 
množstvo podujatí, ktoré posilňujú 
ducha KAJL a robia náš život 
zaujímavejším.



Hosťovské prednášky významných vedcov, 
pobyty zahraničných pedagógov, konferencie



St. Patrick´s Day



European Day of Languages



Ugly Sweater Christmas Parties



Exkurzie do Londýna, Dublinu a Edinburghu

Videá našich študentov z exkurzií nájdete na katedrovom kanáli KAJL PdF TRUNI

https://www.youtube.com/results?search_query=kajl+pdf


Všetko ostatné o nás 
nájdete tu...

https://www.facebook.com/KAJLie
https://www.youtube.com/@kajlpdftruni7326
https://twitter.com/trnavskauni?utm_source=truni.sk&utm_medium=footer+link
https://unsplash.com/@trnavskauni?utm_source=truni.sk+footer+menu&utm_medium=footer+link
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