Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)

Ferenčík Milan

Adresa(y)

Ul.M.Čulena 49, 080 01 Prešov

Telefón(y)

0907 572 116

E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Pohlavie

milan.ferencik@unipo.sk
SR
Muž

Pracovné skúsenosti
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

11/2011 – súčasnosť
docent, vysokoškolský učiteľ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Pedagogická (výučba lingvistických predmetov) a vedeckovýskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF PU Prešov

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Verejná vysoká škola

Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

9/1990 – 10/2011
odborný asistent
pedagogická (výučba lingvistických predmetov) a vedeckovýskumná činnosť
vedúci katedry (2007-2009)
Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF PU Prešov
Verejná vysoká škola

Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

10/1986 – 8/1990
Stredoškolský učiteľ
Výučba anglického jazyka a slovenského jazyka
Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
Školstvo

Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

10/1985 – 9/1986
Stredoškolský učiteľ
Výučba slovenského jazyka
Vojenské gymnázium Jána Žižku, Moravská Třebová, Česká republika
Školstvo

Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

8/1985 – 9/1985
Učiteľ
Výučba anglického jazyka a slovenského jazyka
Základná škola v Soli, okres Vranov nad Topľou
Školstvo

Vzdelanie a príprava
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
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2011
Doc. – docent
Odbor 2.1.33 všeobecná jazykoveda
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita
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Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

1999
PhD. – philosophiae doctor
Odbor Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

1993
M.A.
Odbor Anglický jazyk
Slippery Rock University, Slippery Rock, USA

Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti

1991
PhDr.
Odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória vyučovania anglického jazyka
a literatúry
FF UPJŠ Prešov

Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania

1985
Mgr.
Odbor Slovenský jazyk – anglický jazyk
FF UPJŠ Prešov
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania

Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)

Slovenský jazyk

Ďalší(ie) jazyk(y)
Sebahodnotenie

Porozumenie
Počúvanie

Európska úroveň (*)

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk

Čítanie

Hovorenie
Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny
prejav

C2 Skúsený užívateľ C2 Skúsený užívateľ C2 Skúsený užívateľ C2 Skúsený užívateľ C2 Skúsený užívateľ
B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Organizačné zručnosti a
kompetencie

Umelecké zručnosti a kompetencie

školiteľ a oponent bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných
prác (MU Brno, UK Praha)
člen komisie pre štátne záverečné skúšky
(spolu)organizátor vedeckých konferencií
člen a vedúci riešiteľských kolektívov grantových úloh VEGA
člen Lingvokulturologického a tlmočnícko-prekladateľského centra excelentnosti pri FF PU
aktívny účastník domácich a zahraničných vedeckých konferencií
autor VŠ učebných textov
autor vedeckých článkov a publikácií
zborový spev

Ďalšie zručnosti a kompetencie

vodná a pešia turistika, cykloturistika, lyžovanie, cestovanie
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Doplňujúce informácie
Oblasť vedeckého výskumu

štylistika anglického jazyka, pragmalingvistika, sociolingvistika, zdvorilostná teória, analýza diskurzu,
konverzačná analýza, angličtina ako medzinárodný jazyk, jazyková krajina (linguistic landscape)

Členstvo v profesionálnych
organizáciách

International Pragmatics Association (IPrA)
Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny (SKASE)
Linguistic Politeness Research Group (LPRG)

Výskumné a študijné pobyty
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7/2009 University of Basel, Switzerland
9/2004 IPrA Research Centre, Antverpy, Belgicko
6/1997 University of Ulster, Veľká Británia
9/1994 Penn State University, USA
1/1993-12/1993 Slippery Rock University, Slippery Rock, USA
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