
 
 

POKYNY 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Inštitút celoživotného vzdelávania STU 
Jazykové centrum ICV STU 

organizuje pre zahraničných záujemcov, ktorí chcú študovať na fakultách univerzity v slovenskom jazyku                    
intenzívne kurzy slovenského jazyka. 

Vzdelávanie je realizované v kurzoch / moduloch: 

   Modul Slovenský Jazyk  Intenzívny (MSJI) úroveň A1 – B1 (640 hod.), mierne pokročilý 
   Profil absolventa:  

Absolvent získa štyri jazykové zručnosti na požadovanej (pokročilej) úrovni, tzn. porozumenie, základná ústna                             
a písomná komunikácia o každodenných témach prostredníctvom inštruktážnych materiálov, obsiahnutých                   
v príslušných učebniciach ako aj základnú technickú terminológiu technických odborov. Dokáže samostatne 
komunikovať, opisovať každodenné aktivity, orientovať sa v čase a priestore, vyjadrovať minulé aktivity, vyplniť 
dotazník, napísať svoj životopis.    
Zimný semester (September – Január) 320 hod.; Letný semester term (Február– August) 320 hod.;  
Jedna vyučovacia hodina: 45 minút.  
Školné: 2240.00 EURO (EURO 3.50 /hod.). V prípade neudelenia víza, poplatok za štúdium 2240 EURO sa vráti. 
Školné nezahŕňa výučbovú literatúru  

  Registračný poplatok: 60 EURO sa navracia. 
 

   Modul Intenzívny Slovenský Jazyk  (MISJ) úroveň A1 – B2 (1000 hod.), pokročilý 
Profil absolventa  
Absolvent získa 4 jazykové zručnosti na požadovanej (pokročilej úrovni   ̶ B2) úrovni, tzn. počúvanie                                                 
s porozumením, ústna a písomná komunikácia každodenného života prostredníctvom učebného materiálu 
obsiahnutého v príslušných učebniciach. Je dobre orientovaní vo všetkých bežných a špecifických situáciách. Jeho 
názory a postoje môže jasne obhajovať a argumentovať, spontánne hovoriť v spoločnosti na neoficiálnej                                      
a oficiálnej úrovni. Má znalosti o Slovensku, vie o ňom na strednej úrovni. Absolventov profil zodpovedá schopnosti 
porozumieť komplexným textom, komunikovať na konkrétne a abstraktné témy v oblasti svojho odborného 
zamerania. Má schopnosť spontánne a plynulo komunikovať na normálnej úrovni hovorenia s partnerom, pre 
ktorého je jazyk rodným jazykom. Má schopnosť jasne a podrobne sa vyjadriť k rôznym témam, vyjadriť svoj názor 
na aktuálne otázky a definovať výhody a nevýhody rôznych možností. Po úspešnom absolvovaní Modulu Intenzívny 
Slovenský Jazyk a odbornej prípravy pre zahraničných študentov na STU bude študent schopný pokračovať v štúdiu 
v slovenskom jazyku na vybranej fakulte STU, ak spĺňa podmienky prijímacieho konania.  
Zimný semester  (September – Január) 500 hod.; Letný semester (Február – August) 500 hod.;  
Jedna vyučovacia hodina: 45 minút.                                                         
Školné: 3500.00 EURO (3.50 EURO/hod.). V prípade neudelenia víza, poplatok za štúdium 3500.00 EURO                            
sa vráti. Školné nezahŕňa výučbovú literatúru. 
Registračný poplatok:  60 EURO sa nevracia. 

Vyučovanie denne, pondelok až piatok, 5 hod. denne, 25 hod. týždenne. Absolvovaním vzdelávacích kurzov modulov 
sa zvýšia predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium na vybranej fakulte STU. 
Rozsah vyučovacích hodín 45 minút. 
Minimálny počet účastníkov kurzu:  8 osôb. 
Záujemca o štúdium pošle nasledujúce dokumenty: 

1. Registračný formulár; 
2. Kópiu identifikačnej strany pasu;  
3. Kópiu dokumentu o ukončenom stredoškolskom vzdelávaní – vysvedčenie o maturite; 
4. Stručný životopis CV. 

Na e-mailovú adresu: jazykove.centrum@stuba.sk 
Alebo poštou: Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Inštitút celoživotného vzdelávania STU (ILL STU) 

              Jazykové centrum (LC ICV), Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika. 
Po zaplatení registračného poplatku a školného dostane študent doklad „Potvrdenie o prijatí na štúdium“, ktorý 
slúži na podanie žiadosti o vízum na príslušnom Veľvyslanectve Slovenskej republiky v zahraničí a na políciu. Viac 
informácií o STU nájdete na: 

www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/icv/jazykove_centrum/Modul_SJ/Module_SLOVAK_LANGUAGE_and_others.pdf 
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