Žurnalistika
Všeobecná charakteristika študijného programu:
Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii,
tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických
aktivít, má praktické znalosti, praktické skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností
a redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii, tlačovej a marketingovej agentúre, rovnako
z práce v nových médiách a internete, z novinárskej fotografie, vystupovania pred mikrofónom a
kamerou, čo mu dáva predpoklady na samostatnú tvorivú činnosť, sú schopní kultivovane sa
vyjadrovať v materinskom jazyku vďaka osvojeniu si súčasného slovenského jazyka a základov štýlov
verejného styku, má poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch
stvárňovania textových, obrazových, zvukových a audiovizuálnych komunikátov, o teórii a praxi
redigovania v jednotlivých médiách.
Absolvent štúdia získa schopnosti byť silnou, prirodzenou osobnosťou, schopnou dialógu o
akejkoľvek téme. Získa skúsenosť korektne presadzovať svoj názor, ale aj prijímať kritiku a
protiargumenty. Profesionalitu bude preukazovať nielen vo forme spracovania materiálov, ale aj v ich
obsahu (etické spracovanie akejkoľvek témy). Jeho základnou motiváciou bude objektívne a pravdivé
informovanie o dianí v spoločnosti.
Okrem toho: bude pracovať bez emócií a hlavne s argumentmi, získa dostatočný prehľad o
spoločenskovedných odboroch, celospoločenský prehľad o dianí na Slovensku i v zahraničí, spozná
princípy etickej práce novinára a pri ukončení štúdia sa sľubom zaviaže k ich dodržiavaniu, spozná a
bude rešpektovať ústavu a inštitúcie Slovenskej republiky, pracovať v mene humanistických ideálov a
rešpektu voči demokratickému zriadeniu spoločnosti.
Obsah študijného programu sa plne kryje so študijným odborom 3.2.1 žurnalistika. V priebehu štúdia
získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výučbu akademických
predmetov. Ovláda odborný obsah disciplín ako špecifickú oblasť ľudského poznania, s týmito
vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať
vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi študijného programu ŽURNALISTIKA sú spôsobilí vykonávať profesiu redaktorov
(textových i obrazových v periodickej tlači, rozhlase, televízii, v tlačových a marketingových
agentúrach, v nových médiách a internete, vo vydavateľstvách), moderátorov, spravodajcov v
redakciách periodickej tlače, rozhlasu a televízie – verejnoprávnej i súkromných. Redaktor (textový i
obrazový), moderátor, spravodajca – ovládajú základy žurnalistických aktivít v printových ,
elektronických, nových médiách, v internetových magazínoch, v tlačových a marketingových
agentúrach a vydavateľstvách, prehľad histórie domácej a svetových žurnalistík, základy mediálneho
práva, novinárskej fotografie, vystupovanie pred mikrofónom a kamerou, spravodajské a publicistické
techniky, súčasný slovenský jazyk a základy štýlov verejného styku, počítačové spracovanie
žurnalistického textu, psychologické a sociologické aspekty profesie.

Garant:

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra žurnalistiky FF KU

