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Svatava Šimková absolvovala FiF UK v Bratislave, odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu
(dejepis a anglický jazyk; 1975). Titul PhDr. získala v r. 1980 vo vednom odbore všeobecné
dejiny na základe rigoróznej práce a vykonania rigoróznej skúšky na FiF UK v Bratislave.
V r. 2006 ukončila doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy a odbornej povahy so špecializáciou teória vyučovania cudzích jazykov.
Od roku 1991 pracuje ako odborná asistentka na Katedre jazykov FiF UK v Bratislave, kde sa
venuje výučbe anglického jazyka na účely odbornej jazykovej komunikácie študentov
humanitných vied. V súčasnosti tu pracuje na čiastkový úväzok Na tomto pracovisku prešla
viacerými funkciami; v rokoch 1998-2014 pôsobila ako jeho vedúca. Zúčastňuje sa na
konferenciách CASAJC, ako aj na konferenciách organizovaných katedrami jazykov na
univerzitách v SR, ČR a Poľsku.
Odborné záujmy: odborná cudzojazyčná komunikácia v humanitných vedách vedách, praktická
štylistika, textová lingvistika.

Jazykové znalosti: aktívne – angličtina, ruština; pasívne – francúzština, nemčina
Členstvo v organizáciách
SAUA/SATE – tajomníčka 1994-2000; 1993-2000 – spoluzakladateľka a vedúca záujmovej
skupiny pre odbornú jazykovú komunikáciu
CASAJC Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách v Č a SR,
člen CercleS – členka prípravného výboru 1998 a spoluzakladateľka CASAJC; 1998 – 2004
a od 2012 tajomníčka slovenskej sekcie CASAJC.
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