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Božena Horváthová, PhDr. PhD.
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Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: aprobácia anglický
jazyk - nemecký jazyk a v špecializácii prekladateľstvo: anglický
a nemecký jazyk, Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra
germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre
- PhDr. Odbor 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Oddelenie
translatológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Doktorandské štúdium: Odbor 75-56-9 Technológia vzdelávania,
Ústav technológie vzdelávania Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Manažment kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre 2000-2008
Manažment kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre 2008 - naďalej
Pedagogická činnosť je rozdelená na dve obdobia: pôsobenie na
Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UK v Nitre 2000-2008
a od 2008 pôsobenie na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych
štúdií PF UKF v Nitre.
V období práce na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UK
v Nitre bola zamestnaná vo funkcii asistenta.
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1. cudzí jazyk: tlmočníctvo 1 (Mgr.)
Jej didaktická práca a zameranie v oblasti vyučovania nemeckého
jazyka boli sústredené na všeobecný jazyk (gramatika, praktický
jazyk, jazykové zručnosti). V rámci predmetu reálie nemecky
hovoriacich krajín a reálie Slovenska sa zameriavala na špecifickosť
jednotlivých krajín v oblasti kultúry, spoločenského života
a národných zvyklostí. V rámci odborného jazyka sa zameriavala na
vyučovanie obchodnej nemčiny, obchodnej korešpondencie
v turizme, manažmentu a marketingu turizmu v Nj, základov
prekladu a tlmočenia.
Počas pôsobenia na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
PF UKF v Nitre je zamestnaná vo funkcii odborného asistenta.
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Rečový prejav v AJ (Bc.)
Syntax Aj (Bc.)
Dejiny, kultúra a reálie Slovenska (Bc.)
Špeciálny jazykový seminár (Bc.)
Metodika Aj 3 (Mgr.)
Jej vedecko-výskumné záujmy zahŕňajú tieto pedagogické oblasti:
- Stratégie učenia sa cudziemu jazyku v tradičnom
vyučovaní, v e-learningových a blended learningových
prostrediach.
- Preklad a kultúra
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