
Studiul limbii slovace 
VREI SĂ ÎNVEŢI LIMBA SLOVACĂ DE LA ZERO? 

Limba slovacă se poate studia de la zero în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a 
Universităţii din  Bucureşti. Aseasta înseamnă că viitorii studenţi nu trebuie să aibă niciun fel de 
cunoştinţe de limbă slovacă înainte de a opta, la admitere, pentru această limbă. Cursurile şi 
seminariile de limbă slovacă asigură un înalt nivel de cunoaştere a limbii slovace ca limbă străină, 
Secţia de Limbă şi Literatură Slovacă fiind susţinută, an de an, şi de lectorul slovac. Acesta 
organizează cursul practic, orele de conversaţie şi civilizaţie. 

În procesul de predare, se folosesc materiale didactice moderne şi atractive. Preferăm o abordare 
individuală cât mai prietenoasă. 
http://www.e-slovak.sk, http://www.e-slovak.sk/en1.html 

Studentul va învăţa să se exprime corect în limba slovacă. 

 

DE CE AŞ ÎNVĂŢA LIMBA SLOVACĂ ŞI NU O ALTĂ LIMBĂ? 

În România, slovaca este considerată o limba exotică. Mai toată lumea ştie engleză, franceză sau 
germană, însă puţini sunt cei care stăpânesc slovaca. Acesta este şi motivul pentru  care, pe piaţa 
muncii, aceştia din urmă îşi găsesc mult mai uşor un loc de muncă. Companiile multinaţionale oferă 
din start absolvenţilor noştri, buni cunoscători ai limbii slovace, un bonus de limbă dincolo de pachetul 
salarial motivant. 

Gândiţi-vă la viitorul vostru, studiaţi limba slovacă, fiţi unici şi găsiţi împlinirea profesională 
mai repede şi mai usor! 

CE VOM STUDIA? 

Studiul limbii slovace presupune un set de cunoştinţe de limbă, de literatură şi de civilizaţie. 

 Studenţii ajung să cunoască istoria limbii slovace, normele limbii slovace contemporane, 
raporturile dintre slovacă şi alte limbi slave sau genetic diferite. 

  Studenţii dobândesc cunoştinţe de lingvistică generală, cu accent pe toate nivelurile limbii: 
fonetică, morfologie, sintaxă, hipersintaxă, lexicologie şi stilistică. 

 Dobândesc cunostinţe de teoria literaturii şi de istorie a literaturii slovace. 

 Află informaţii de bază despre cultura şi civilizaţia Slovaciei (geografie, turism, obiceiuri şi 
tradiţii slovace, artă şi cultură etc.) 

 

http://www.e-slovak.sk/
http://www.e-slovak.sk/en1.html

