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Katedra východoázijských štúdií tvorí sú časť Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra je jediným
akademickým pracoviskom na Slovensku, kde možno študovať japonológiu, koreanistiku alebo sinológiu. Katedra oficiálne vznikla
roku 1994 pod názvom Katedra jazykov a kultúr krajín východnej Ázie, ale už roku 1986 sa na Filozofickej fakulte otvorilo štúdium
japanológie a následne v roku 1988 aj sinológie. Spočiatku (do roku 1994) tieto dva študijné programy (Čínsky jazyk a medzikultúrna
komunikácia; Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia) z administratívnych dôvodov tvorili sú časť Katedry anglistiky a
amerikanistiky. V júni 2008 Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského schválil premenovanie pracoviska na
Katedru východoázijských štúdií. Táto zmena názvu odráža pedagogickú a vedeckú činnosť pracovníkov katedry, keďže primárnou
oblasťou výučby a výskumu sú otázky súvisiace s Japonskom, Čínou alebo s Kóreou, ktoré okrem čínskeho, kórejského, resp.
japonského jazyka zahŕňajú aj náboženstvo, filozofiu, históriu a literatúru týchto krajín. Pedagogický a vedecký prístup pracovníkov
katedry k skúmaniu týchto oblastí sa v angličtine označuje termínom area studies (areálové štúdiá), čo reflektuje interdisciplinárny
prístup k študovanej problematike, ktorá je vymedzená konkrétnym regiónom či kultúrou. Východoázijské štúdiá tvoria jednu zo sú
častí area studies a zah ŕňajú japanológiu, sinológiu, a koreanistiku. V sú časnosti má katedra tri oddelenia, japonologické,
koreanistické a sinologické.
Vďaka podpore Japan Foundation pôsobí od septembra 2011 na katedre lektorka japonského jazyka. Na základe medzivládnej
dohody vyučuje čínsky jazyk lektorka z Číny. Vďaka podpore Korea Foundation od februára 2009 do marca 2011 na katedre pôsobil
lektorát kórejského jazyka a kultúry. Katedra roku 2010 získala akreditáciu na štvorročný bakalársky študijný program Kórejské
štúdiá, ktorý po prvý raz otvorila v akademickom roku 2012/2013. Korea Foundation vyslala v septembri 2012 na katedru nového hos
ťujúceho profesora. Cie ľom katedry je získa ť v najbli žších rokoch aj akreditáciu magisterského študijného programu Kórejské
štúdiá.
Na katedre v súčasnosti (jeseň 2012) študuje vyše 100 študentov v piatich skupinách v troch bakalárskych študijných programoch.
Štúdium je rozdelené do dvoch blokov: štyri roky bakalárskeho štúdia a dva roky magisterského štúdia. Bakalárske štúdium
študijných odborov Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia a Kórejské štúdiá sa
neotvára každoročne, ale každé dva-tri roky. V júni 2013 budú na katedre prijímacie skúšky do magisterského štúdia študijných
programov Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, resp. Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia a prijímacie skúšky do
bakalárskeho štúdia študijného programu Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia. Katedra získala roku 2009 akreditáciu aj na
štvorročné doktorandské (PhD.) štúdium v programe Východoázijské štúdiá. Od septembra 2010 na katedre pôsobia šiesti interní
doktorandi.
Počnúc akademickým rokom 2011/2012 budú bakalárske študijné programy Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia aj Japonský
jazyk a medzikultúrna komunikácia otvárané pravidelne raz za dva roky. V nepárnom roku (2013, 2015, ...) japonológia a v párnom
roku (2014, 2016, ...) sinológia. Bakalársky študijný program Kórejské štúdia bude opäť otvorený pravdepodobne až v septembri
2015.
Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS a CEEPUS nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami
na európskych univerzitách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko) a vybraní
študenti majú mo žnosť strávi ť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov
prichádzajú na katedru ako hos ťujúci pedagógovia orientalisti a religionisti zo zahrani čia. Študenti odboru Čínsky jazyk
a medzikultúrna komunikácia majú na základe medzivládnej dohody možnosť stráviť dva semestre štúdia na univerzite v Čínskej
ľudovej republike. Najlepší študenti odboru japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia sa môžu uchádzať o štipendiá japonskej
vlády a partnerských univerzitách, ktoré im umožnia stráviť jeden rok na univerzite v Japonsku.
Katedra od roku 2002 vydáva vedecký časopis Studia Orientalia Slovaca, v ktorej sú prevažne v angličtine publikované výsledky
vedeckého výskumu členov katedry a ďalších domácich i zahraničných orientalistov.
Vedúcou katedry je sinologička prof. Mgr. Jana Benická, PhD.http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1816 Študijnou poradkyňou
katedry je japanologička Mgr. Viktória Marková, PhD.

