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INFORMÁCIE
Cudzie jazyky v premenách času
Medzinárodná vedecká konferencia Cudzie jazyky
v premenách času II v októbri 2011 nadväzovala na prvú
vedeckú konferenciu novovytvorenej Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v júni 2010 – Cudzie jazyky v premenách času I. Konferencia
sa konala pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity
v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.
Cieľom vedeckého podujatia bolo vyhodnotiť výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti za
obdobie od zriadenia Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj prezentovať
perspektívu rozvoja vedy a výskumu na fakulte z hľadiska teoretických východísk disciplín študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.
Tematicky pokrývalo rokovanie konferencie širokú
škálu disciplín, ktorým sa venujú tvoriví pracovníci
fakulty v rámci vedeckovýskumnej činnosti (lingvodidaktika, literárna veda, interkultúrna komunikácia, reálie krajín cieľových jazykov, komunikácia v profesijnej
sfére a translatológia) a ktorých štúdium zabezpečuje
Fakulta aplikovaných jazykov.
Vedecká konferencia sa konala za účasti 90 účastníkov, z toho 66 účastníkov s príspevkami a 12 bez
príspevku. Z členov diplomatického zboru prijal
pozvanie kultúrny atašé Spolkovej republiky Nemecko
p. Roland Westebbe.
V doobedňajších hodinách po slávnostnom otvorení
dekankou prof. PhDr. Líviou Adamcovou, PhD.,
oslovil prítomných rektor Ekonomickej univerzity
v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,
ktorý vo svojom slávnostnom príhovore pozitívne hodnotil pôsobenie kolektívu pracovníkov Ústavu jazykov
EU predchodcu dnešnej Fakulty aplikovaných jazykov
EU (FAJ).
Doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc., predniesla
v pléne príspevok Burzovníctvo a odborná lexika, ktorý

svojím interdisciplinárnym zameraním odráža smerovanie obsahu výučby a vedeckovýskumnej činnosti
na fakulte. V príspevku charakterizovala špeciﬁcké
črty slovnej zásoby burzy a burzovníctva na pozadí
historického vývoja burzy, poukázala na problémy pri
dekódovaní odborného textu tohto druhu.
V poobedňajších hodinách odznelo v štyroch sekciách vyše 50 referátov učiteľov FAJ, domácich
a zahraničných hostí. Podľa programu na konferencii
vystúpilo 10 hostí zo zahraničia (3 z Českej republiky, 3
z Maďarska, 1 z Rakúska a 3 z Ruskej federácie).
V rámci zasadnutia v sekciách sa vytvoril priestor
na ďalšie rokovanie o obsahu v poradí už siedmeho
ročníka vedeckého zborníka s Povolžskou akadémiou
štátnej správy P. Stolypina v Saratove pod názvom
Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii.
Novou a veľmi pozitívnou skutočnosťou bol záujem našich študentov o dianie na fakulte: na konferencii
sa zúčastnili viacerí študenti z troch ročníkov fakultného
študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia a niekoľkí sa zapojili aj do organizačnej prípravy.
Prezentácie budú zverejnené v zborníku, na ﬁnancovanie ktorého získala fakulta grant od Slovenskej
sporiteľne.
Táto medzinárodná vedecká konferencia bola jedným z podujatí, ktoré v zmysle Dlhodobého zámeru
Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave sa na
fakulte uskutočnia každoročne, pričom ich dlhodobým
poslaním je zintenzívniť vedeckovýskumnú činnosť
a prezentovať fakultu navonok v rámci univerzity a vo
vzťahu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Daniela Breveníková
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