
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/DIP/MJ/13

Názov predmetu: Dizertačná práca

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 30

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18

a n

100.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD.., Dr. habil. Kornélia Horváth, DSc.., Dr. habil.
PaedDr. József Keserű, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/DEL/15

Názov predmetu: Dejiny maďarskej literatúry v kontexte nových
vedeckých názorov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná písomná práca, skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca – 50 %
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška – 50 %

Výsledky vzdelávania:
Počas kurzu doktorandi sa oboznámia s teoretickými a aktuálnymi otázkami problematiky
dejín literatúry ako súčasti literárnej vedy. Vytvoria samostatný názor na vývoj dejín maďarskej
literatúry v 19. a 20. storočí.

Stručná osnova predmetu:
Interpretácia dejín maďarskej literatúry ako premenlivej súčasti a špecifickej formy literárnej vedy.
Historické a teoretické aspekty rozvoja dejín maďarskej a svetovej literatúry v 19. a 20. storočí.
Pozitivistické tendencie a marxistická ideológia ako deformujúce činitele vývinu dejín maďarskej
literatúry. Uplatnenie komparatívnych a špecifických interpretačných aspektov ako nových metód v
dejinách literatúry. Nové trendy a východiská dejín maďarskej literatúry na konci 20. a na začiatku
21. storočia. Aspekty dejín literatúry v menšinových podmienkach.

Odporúčaná literatúra:
1. Klaniczay Tibor – Sőtér István (ed.): A magyar irodalom történet e I-VI. zv. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1964-1966
2. Bóka László – Pándi Pál: A magyar irodalom története 1849-ig. Gondolat, Budapest, 1971,
ISBN 0991041
3. Béládi Miklós (ed.): A magyar irodalom története 1945-1975 I-IV. zv. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1981-1990
4. Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum Kiadó, Budapest,
1993, ISBN 963 7719 88 1
5. Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen“. Balassi Kiadó, Budapest, 1995, ISBN 963 506
057 2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. Dr. András Szabó, DSc..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/DIO/15

Názov predmetu: Dizertačná práca s obhajobou

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 30

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dizertačná práca je záverečnou prácou, spolu s obhajobou dizertačnej práce sa považuje za jeden
predmet. Po obhájení dizertačnej práce získa doktorand študijného programu Maďarský jazyk a
literatúra 30 kreditov. Ciele a organizáciu záverečnej práce upravujú vnútorné predpisy: Študijný
poriadok Univerzity J. Selyeho, Všeobecné zásady doktorandského štúdia Univerzity J. Selyeho,
Smernica rektora o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na Univerzite
J. Selyeho a bližšie konkretizujú Smernice dekana. Dizertačná práca má charakter pôvodnej
vedeckej práce. Pri spracovaní dizertačnej práce je potrebné rešpektovať základnú štruktúru
pôvodnej vedeckej práce podľa platných noriem, a to ISO 7114:1986, STN ISO 690 a STN
ISO 690-2. Dizertačná práca (bez príloh) by nemala presiahnuť 170 strán. Prípravu obhajoby
dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po tom, ako doktorand splní nasledovné
podmienky: a) úspešne absolvuje dizertačnú skúšku, b) predloží žiadosť o obhajobu dizertačnej
práce.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú a komplexnejšiu projektovú a vývojovú
činnosť v oblasti svojho odboru. Orientovať sa môže na oblasť, tém a problémov neslovanských
jazykov a literatúr alebo na špecializovanú oblasť maďarského jazyka a literatúry.

Stručná osnova predmetu:
Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu školiteľa a písomného súhlasu predsedu odborovej
komisie. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov študijného odboru doktorandského štúdia
prednostne zo zahraničia tak, aby neboli pracovníkmi tej istej inštitúcie (vysoká škola, výskumné
pracovisko), pričom jeden oponent musí byť z odborovej komisie. Dizertačnú prácu posudzujú traja
oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor,
alebo vo funkcii profesora, alebo nositeľom vedeckej hodnosti doktor vied, alebo výskumným
pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia
vedecko-pedagogického titulu docent, alebo vo funkcii docenta, významní odborníci z praxe alebo
pracovníci s akademickým titulom PhD. alebo starším ekvivalentom. Posudok oponenta obsahuje
objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov predloženej dizertačnej práce, je stručný a
neopakuje obsah. Oponent sa v posudku vyjadruje najmä: a) k aktuálnosti zvolenej témy, b) k
zvoleným metódam spracovania, c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky



dizertačná práca prináša, d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia, e) či dizertačná
práca splnila sledovaný cieľ.
Na obhajobe dizertačnej práce sa vyžaduje prítomnosť dvojtretinovej väčšiny všetkých členov
komisie na obhajobu dizertačnej práce. Oponenti sa zúčastňujú na obhajobe dizertačnej práce.
Ak sa jeden z nich nemôže z mimoriadne závažných dôvodov zúčastniť na obhajobe, môže sa
obhajoba konať za podmienky, že neprítomný oponent podal kladný posudok a všetci prítomní
členovia súhlasia, aby sa obhajoba konala v neprítomnosti tohto oponenta. V takomto prípade sa
posudok neprítomného oponenta pri obhajobe prečíta. Obhajoba sa nemôže konať, ak chýbajú
dvaja oponenti, alebo ak sú dva negatívne posudky. V prípade jedného záporného posudku sa
môže uskutočniť obhajoba dizertačnej práce. V takom prípade sa na obhajobe vyžaduje osobná
prítomnosť príslušného oponenta. Ak je záporných posudkov viac, obhajobu je možné uskutočniť
až po odstránení nedostatkov uvádzaných v posudkoch a opätovnom posúdení dizertačnej práce už
schválenými oponentmi. Ak sa doktorand nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na obhajobe
v určenom termíne, vopred sa ospravedlní dekanovi. Dekan po dohode s predsedom odborovej
komisie určí v takomto prípade náhradný termín obhajoby a oznámi ho jej účastníkom. Obhajobu
dizertačnej práce vedie predseda komisie pre obhajobu, vo výnimočnom prípade môže vedením
obhajoby poveriť iného člena komisie pre obhajobu, ktorý je súčasne členom odborovej komisie.
Oponent ani školiteľ obhajobu nevedú, ani keď sú členmi odborovej komisie.
Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Jej priebeh je spravidla nasledovný: a) otvorenie, b)
predstavenie kandidáta, c) prezentácia cieľov, dosiahnutých výsledkov a prínosu dizertačnej
práce, d) konštatovanie výsledku kontroly originality, e) prezentácia školiteľského posudku, f)
prezentácia oponentských posudkov, g) stanovisko doktoranda k pripomienkam oponentov, h)
diskusia. Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie komisie pre obhajobu, na ktorom sa
zúčastnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na zasadnutí sa zhodnotí priebeh a výsledok
obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. Komisia a oponenti v tajnom
hlasovaní rozhodnú o tom, či navrhnú udeliť doktorandovi akademický titul. (Školiteľ doktoranda
nehlasuje.) Výsledok obhajoby je platný na základe hlasovania a rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov skúšobnej komisie. Ak bol výsledok hlasovania kladný, predseda komisie pre
obhajobu ho vyhlási na jej verejnom zasadnutí. Ak bol výsledok hlasovania záporný, komisia
pre obhajobu sa na neverejnom zasadnutí dohodne na odôvodnení návrhu neudeliť akademický
titul. Toto odôvodnenie je súčasťou zápisnice o výsledku hlasovania. Výsledok hlasovania s
odôvodnením vyhlási predsedajúci komisie pre obhajobu na jej verejnom zasadnutí. Výsledky
obhajoby dizertačnej práce zapíše predseda komisie do protokolu o obhajobe dizertačnej práce v
Akademickom informačnom systéme a vytlačený protokol podpísaný predsedom a členmi komisie
spolu s posudkami oponentov a školiteľa, s návrhom na udelenie alebo neudelenie akademického
titulu doktorandovi spolu so zápisnicami o obhajobe a hlasovaní predkladá do 15 dní odo dňa
konania obhajoby dekanovi fakulty. V prípade, že študent neobháji dizertačnú prácu, môže: a)
sa zúčastniť opakovanej obhajoby v opravnom termíne, b) v súlade s odporúčaním komisie,
dopracovať, prepracovať prácu alebo c) vypracovať novú prácu a zúčastniť sa obhajoby práce
v opravnom termíne, ktorý navrhuje komisia. Obhajobu dizertačnej práce možno opakovať iba
jedenkrát, v súlade s § 65 ods. 2 zákona. Ak študent neobháji prácu ani v opravnom termíne, je
vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra ku skúmanej problematike dizertačnej práce podľa individuálneho plánu doktoranda
schváleného školiteľom.
Aktuálna Smernica rektora UJS o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, prístupná na
webovej stránke univerzity.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský



Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/DZS/15

Názov predmetu: Dizertačná skúška

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety: KMJ/MJdd/FVT/15 a KMJ/MJdd/TEO/15 a KMJ/MJdd/NMJ/15 a
KMJ/MJdd/NML/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Písomná práca k dizertačnej skúške má minimálne 1,5 autorských hárkov (30 strán)
a obsahuje najmä:
• cieľ dizertačnej práce,
• súčasný stav poznatkov (bádania) o danej problematike,
• analýzu a zdôvodnenie metodického postupu v riešení danej problematiky, d) náčrt teoretických
základov budúceho riešenia,
• formuláciu hypotéz a návrh výskumnej stratégie,
• prínos práce,
• prehľad preštudovanej literatúry k danej problematike,
• spracovanie čiastkových výsledkov z prvého roku riešenia problematiky,
• štruktúru budúcej dizertačnej práce (projekt dizertačnej práce).
b) Skúška podľa schválených syláb tvorí teoretickú časť dizertačnej skúšky, ktorá sa skladá z
predmetu Maďarský jazyk a literatúra.
Štátna skúška doktorandského študijného programu z predmetov štátnej skúšky a obhajoba
písomnej práce k dizertačnej skúške sa hodnotia známkami výborne (A), veľmi dobre (B), dobre
(C), uspokojivo (D), dostatočne (E) a nedostatočne (FX). Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky
hodnotí komisia komplexne vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.

Výsledky vzdelávania:
V písomnej práci je doktorand schopný preukázať zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si
výskumných metód a čiastkové výsledky riešenej dizertačnej práce. Je schopný sformulovať
teoretické východiská a ciele dizertačnej práce. Dokáže reagovať na otázky a podnety oponenta
a školiteľa, argumentovať a obhájiť písomnú prácu. Pri ústnej skúške je schopný odpovedať
na otázky formulované v podobe širšie koncipovaného problému a to integrovaním poznania z
absolvovaných predmetov študijnej časti doktorandského štúdia a témy dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Písomná práca. Cieľ dizertačnej práce. Súčasný stav poznatkov (bádania) o danej problematike.
Analýza a zdôvodnenie metodického postupu v riešení danej problematiky. Náčrt teoretických
základov budúceho riešenia. Formulácia hypotéz a návrh výskumnej stratégie. Prínos práce.



Prehľad preštudovanej literatúry k danej problematike. Spracovanie čiastkových výsledkov z
prvého roku riešenia problematiky. Štruktúra budúcej dizertačnej práce (projekt dizertačnej práce).
Maďarský jazyk a literatúra podľa témy dizertačnej práce.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra k povinným predmetom a relevantným povinne voliteľným predmetom podľa témy
dizertačnej práce, uvedená v ich informačných listoch. Literatúra ku skúmanej problematike
dizertačnej práce podľa individuálneho plánu doktoranda schváleného školiteľom. Aktuálna
Smernica rektora UJS o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, prístupná na webovej
stránke univerzity.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/FVT/15

Názov predmetu: Filozofické pozadie literárnovedných a jazykovedných
teórií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná písomná práca, skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca – 50 %
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška – 50 %

Výsledky vzdelávania:
Ozrejmenie vzájomných väzieb modernej a postmodernej filozofie, jazykovedných a
literárnovedných teórií 19. a 20. storočia.

Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a zmeny parametrov literárnej vedy. Základné princípy modernity: problém
subjektivity, ekonómie času a racionality. Hermeneutika a jej premeny. Dilthey a duchoveda.
Tzv. jazykový obrat v 20. storočí: Wittgenstein. Formalizmus a štrukturalizmus. Postmoderna:
problematika tzv. veľkých narácií. Inakosť a literárna veda: feminizmus, postkolonializmus a pod.
Kontakty medzi filozofiou a jazykovedou. Genetika jazyka a symbolická logika. Súvislosti medzi
myslením a rečou. Problematika vyučovania jazyka, prekladu a tlmočenia. Areálna jazykoveda a
jej perspektívy.

Odporúčaná literatúra:
1. Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban. Osiris, Budapest, 2006,
ISBN 9633792207.
2. Gadamer, Hans Georg: Igazság és módszer. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984,
ISBN 963 281 440 1
3. Szondi, Peter: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába. T-Twins, Budapest, 1996,
ISBN 963 9004 02 2
4. Saussure, Ferdinand de: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Gondolat, Budapest, 1967,
ISBN 0007991
5. Jakobson, Roman: Hang – jel – vers. Gondolat, Budapest, 1969, ISBN 0011294
6. Chomsky, Noam: Generatív grammatika. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985,
ISBN 963 073366 8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/KSV/15

Názov predmetu: Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry 19. a 20. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Osvojením si učiva predmetu študent doktorandského štúdia si vytvorí obraz o moderných
a súvekých literárnych smeroch, o určujúcich dielach skúmaných viac ako dvoch desaťročí.
Osvojenie si predmetu má za výsledok kulturálnu, liberálnu, pre aspekty iných otvorenú a
ochotnú duchovnosť.

Stručná osnova predmetu:
- zmapovanie modernej svetovej literatúry 19., 20. a 21. storočia,
- osvojenie si moderných literárnoteoretických a literárnohistorických pojmov
- výskum hlavných tematických okruhov modernej literatúry (fantastikum, alterego, vecnosť,
populárna literatúra, vzťah tradície a modernity atď.)
- žánrovoteoretické otázky v modernite a v postmodernej epoche

Odporúčaná literatúra:
- Kardos, László (ed.): Világirodalom I-II. zväzok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, ISBN
0004417
Umberto Eco: A nyitott mű. Budapest, Gondolat, 1976.
- Kristó Nagy, András: A világirodalom története I.-II. zväzok, Trezor Kiadó, Budapest, 1993,
ISBN 9637685286.
- Pál József (ed.): Világirodalom, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 976 963 05 8596 5.
- Szerb Antal: A világirodalom története, Magvető, Budapest, 1980, ISBN 963 14 1568 6.
- Puskintól Tolsztojig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2.
(Szerk. Kovács Árpád) Budapest, Argumentum, 2006.
- Filológiai Közlöny (A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának
folyóirata), 2013/4. (LIX. évfolyam) Az angol irodalom magyar története.
-Filológiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának
folyóirata), 2011/1. (LVII. évfolyam) Regényművészet és íráskultúra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Kornélia Horváth, DSc..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/NMJ/15

Názov predmetu: Nové metódy skúmania jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca – 50 %
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška – 50 %

Výsledky vzdelávania:
Cieľom disciplíny je zabezpečiť prehľad o vzniku a rozvoji lingvistických výskumov od 19.
storočia až po súčasnosť. Poukázať na dôležité momenty výskumných problémov teoretickej a
praktickej lingvistiky a aplikovať metódy v rôznych oblastiach konkrétnych výskumov.

Stručná osnova predmetu:
Rozvoj výskumných metód v rámci spoločenských vied. Vedecké skúmanie jazyka, metodické
postupy kontrastívnej jazykovedy. Exaktné metódy v opise synchronickej a diachronickej
oblasti výskumu. Metódy skúmania tzv. štrukturalistických škôl. Rozšírenie aplikovaných metód
sociolingvistických oblastí. Problematika štatistiky jazyka. Najnovšie technické možnosti v
jazykovedných výskumoch – využívanie počítačových programov. Analytické a generatívne
postupy a možnosti výskumov. Sociolingvistické a psycholingvistické metódy v skúmaní
materinského jazyka a cudzích jazykov.

Odporúčaná literatúra:
1. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2008,
ISBN 978-963-506-764-0
2. Gósy, Mária: Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest, 2005, ISBN 963 389 773 4.
3. Kiefer, Ferenc. Néhány gondolat a nyelvi technológiákról. In: Glatz Ferenc (ed.): A magyar
nyelv az informatika korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1999, ISBN
9635081618.
4. Kiss, Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002, ISBN
963192789x.
5. Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris, Budapest, 2003, ISBN 9633790468.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/NML/15

Názov predmetu: Nové metódy skúmania literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca – 50 %
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška – 50 %

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu doktorandi sa oboznámia s najnovšími metódami vedeckého výskumu
literatúry. Prehĺbia teoretické a praktické znalosti predovšetkým porovnávacieho, historického a
interpretačného výskumu.

Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy historického, porovnávacieho a teoretického výskumu literárnych javov a
literárnych diel. Problematika zmeny metód a foriem dejín literatúry. Inovácia pojmoslovného
aparátu teórie literatúry. Prehodnotenie cieľov metód a prostriedkov literárnej kritiky v nových
spoločenských podmienkach. Vplyv interpretácie literatúry a literárnej komunikácie na rozvoj
literárneho života a literárneho vedomia. Kulturálne a estetické aspekty interpretačných metód v
dobe postmoderny.

Odporúčaná literatúra:
1. Béládi Miklós (ed.): A magyar irodalom története 1945-1975 I-IV. zv. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1981-1990
2. Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története. Argumentum Kiadó, Budapest, 1994, ISBN
963 7719 88 1.
3. Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen“. Balassi Kiadó, Budapest, 1995, ISBN 963 506
057 4. Dobos István: Az irodalomértés formái. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2002, ISBN 963 260
168 8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4



A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Péter Nagy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/OKA/15

Názov predmetu: Odborná komunikácia v anglickom jazyku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent bude musieť napísať jeden abstrakt za 25 bodov, urobiť jednu
prezentáciu za 25 bodov, a na konci semestra študent musí odovzdať seminárnu prácu, za ktorú
si môže získať 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na
získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie
D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi,
ktorý získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude poznať a bude môcť používať základné
techniky akademického písania a písania záverečných prác. Študent bude vedieť napísať po
anglicky abstrakt, kľúčové slová, bude vedieť citovať a parafrázovať rôzne zdroje a používanú
literatúru a bude vedieť prezentovať výsledky svojho výskumu po anglicky.

Stručná osnova predmetu:
Každý seminár je zamierený na iný aspekt písacieho procesu, a štrukturálnej organizácie rôznych
častí akademických textov a na precvičovanie prezentácie v anglickom jazyku. Na hodinách
študenti prečítajú a hodnotia rôzne ukážky textov. Na konci kurzu napíšu jednu kapitolu zo svojich
záverečných prác. Predmet sa zaoberá s písaním abstraktov, citáciou, parafrázou.

Odporúčaná literatúra:
o Hedge, T: Writing. Oxford: OUP, 1998.
o Kennedy, Dorothy M. Kennedy, Marcia F. Muth: Writing and Revising : A Portable Guide.
Boston - New York : Bedford/St. Martin´s, 2007.
o Murray, Rowena: How to Write a Thesis. England : McGraw-Hill Open University Press, 2011.
o Raimes, A.: Exploring Through Writing: A Process Approach to ESL Composition. New York:
St. Martin’s Press, 1992.
o Redman, S.-Ellis, R.: A Way With Words I. Cambridge: CUP, 1989.
o Evans, V.: Successful Writing – Upper Intermediate. Newbury: Express Publishing, 2000.
o Brown, James Dean – Theodore S. Rodgers: Doing Second Language Research. Oxford:
Oxford University Press, 2010.
o Dörnyei, Zoltán: Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and
Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press, 2011.



Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/OKN/15

Názov predmetu: Odborná komunikácia v nemeckom jazyku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent bude musieť napísať jeden abstrakt za 25 bodov, urobiť jednu
prezentáciu za 25 bodov, a na konci semestra študent musí odovzdať seminárnu prácu, za ktorú
si môže získať 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na
získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie
D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi,
ktorý získa menej ako 50 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude poznať a bude môcť používať základné
techniky akademického písania a písania záverečných prác. Študent bude vedieť napísať po
nemecky abstrakt, kľúčové slová, bude vedieť citovať a parafrázovať rôzne zdroje a používanú
literatúru a bude vedieť prezentovať výsledky svojho výskumu po nemecky.

Stručná osnova predmetu:
Každý seminár je zamierený na iný aspekt písacieho procesu, a štrukturálnej organizácie rôznych
častí akademických textov a na precvičovanie prezentácie v nemeckom jazyku. Na hodinách
študenti prečítajú a hodnotia rôzne ukážky textov. Na konci kurzu napíšu jednu kapitolu zo svojich
záverečných prác. Predmet sa zaoberá s písaním abstraktov, citáciou, parafrázou.

Odporúčaná literatúra:
ESSELBORN-KRUMBIEGEL, H.: Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum
wissenschaftlichen Schreiben. 3. Überarb. Aufl. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008.
LANGER, I./VON THUN, F. S. /TAUSCH, R.: Sich verständlich ausdrücken. 8. Aufl. München/
Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 2006.
MEYER-KELLER, E.: Arbeitstechniken. Literaturwissenschaft. 4. Aufl. München: Wilhelm
Fink, 1994.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1



A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. phil. Mihály Riszovannij.

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/OČ/15

Názov predmetu: Odborná činnosť pre katedru

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent potvrdzuje, že sa aktívne zúčastnil na organizovaní aspoň jedného odborného podujatia
(napr. vedecké sympózium, vedecká konferencia), so zvláštnym dôrazom na odborné podujatia
katedry.

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v odborných činnostiach
súvisiacich so študijným odborom (organizovanie vedeckých konferencií, sympózií, odborných
rokovaní, príprava nových študijných predmetov, príprava metodických materiálov katedry,
prijatie hosťujúcich profesorov atď.) To všetko mu umožňuje vstup do aktívnej vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva praktickú odbornú činnosť v prvom rade pre katedru (organizovanie vedeckých
konferencií, sympózií, odborných rokovaní, príprava nových študijných predmetov, príprava
metodických materiálov katedry, prijatie hosťujúcich profesorov atď.).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/RIL/15

Názov predmetu: Recepcia a interpretácia literárnych diel

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vytvorí kapitolu písomnej práce k dizertačnej skúške alebo kapitolu dizertačnej
práce v rozsahu min. ½ AH, za ktorú môže získať 100 bodov. Kapitola bude mať charakter
analytickej (resp. komparatívnej) vedeckej práce so zameraním na vybraný aspekt recepčných
a interpretačných metód. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A (100-90%), B (89-80%), C
(79-70%), D (69-60%), E (59-50%).

Výsledky vzdelávania:
Študent bude ovládať interdisciplinárne pozadie literárnovedných disciplín. Bude schopný
aplikovať – teoreticky a pragmaticky – nové recepčné a interpretačné metódy literárnej vedy.

Stručná osnova predmetu:
Úvod do recepčných a interpretačných metód; Kanonizácia literatúry; Proces literárnej tvorby;
Kontinuita literárnej tvorby; Rozbor literárnych diel; Zrodenie literárneho diela (pozitivizmus,
filozofický historizmus…); Charakteristika literárneho diela (fenomenológia, strukturalizmus
semiotika…); Charakteristika postmoderny; Recepcia literárnej tvorby (postštrukturalizmus,
hermeneutika); Feminizmus a postkolonialita; Stratégie analýzy textov (dekonštrukcia, analýza
diskurzu, intertextualita, analýza systémov, gender studies).

Odporúčaná literatúra:
Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest: Osiris Kiadó, 2006, ISBN
9633898838
Bókay, A.-Vilcsek, B.-Szamosi, G.-Sári, L. szerk. A posztmodern irodalomtudomány kialakulása,
Budapest : Osiris Kiadó, 2002, ISBN 963 3379 522 2
De Man, Paul: Olvasás és történelem. Budapest: Osiris Kiadó, 2002, ISBN 9633892910
Dobos István: Az én színrevitele. Budapest: Balassi Kiadó, 2005, ISBN 9635066139
Fónagy Iván: A költői nyelvről. Budapest: Corvina Kiadó, 1999, ISBN 9631345246
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1985,
ISBN 963140501X
Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Budapest: Eötvös József
Könyvkiadó, 1999, ISBN 9639024619
Ingarden, Roman: Az irodalmi műalkotás. Budapest: Gondolat, 1977, ISBN 9632804864
Iser, Wolfgang: Az értelmezés világa. Budapest: Gondolat, 2004, ISBN 9639567140



Józan Ildikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Az elbeszélés módozatai.
Budapest: Osiris Kiadó, 2003, ISBN 9633894921
Rohonyi, Z. Irodalmi kánon és kanonizáció. Budapest : Osiris Kiadó, 2001, ISBN 963 389 099 3
Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány “provokációja“. Budapest: Eötvös Kiadó – Balassi Kiadó,
1995, ISBN 9635060327

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Péter Nagy, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/SLA/15

Názov predmetu: Sociolingvistika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra odovzdá referát (40%) a v skúšobnom období absolvuje test (60%).
Stupnica hodnotenia A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%).

Výsledky vzdelávania:
Študent získava absolvovaním predmetu základné vedomosti z oblasti variabilnosti
prirodzených jazykov. Získané vedomosti mu umožňujú nadobudnúť všeobecný náhľad k štúdiu
jazykovedných disciplín.

Stručná osnova predmetu:
Predmet oboznamuje študenta zložitým vzťahom jazyka a spoločnosti, dvoj- a viacjazyčnou
spoločnosťou, variabilitou prirodzených jazykov, rôznymi jazykovými varietami, jazykovou
normou, stratifikáciou jazyka, základnými pojmami ako napr. jazykové premenné, jazyková norma,
úzus atď. Uvádza študenta do teórie a metodológie sociolingvistického výskumu.

Odporúčaná literatúra:
Adamikné J., A. 2002. Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
ISBN963 9372 28 5
Crystal, D. 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó. ISBN 963 379 211 8
Kiss, J. 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest:
Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963 18 6816 8
Lanstyák István – Szabómihály Gizella (szerk.): Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében.
Pozsony: Kalligram Könyvkiadó – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. ISBN
80-7149-211-6
Wardhaugh, R. 1995. Szociolingvisztika. Budapest: Osiris – Századvég Kiadó. ISBN 963 379
046 8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský, jazyk, angličtina/nemčina odporúčaná

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4



A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Szabolcs Simon, PhD..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/TEO/15

Názov predmetu: Teória literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca – 50 %
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška – 50 %

Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s aktuálnymi otázkami rozvoja teórie literatúry, s názormi o funkciách
literárneho diela a estetických možností, o žánrových premenách a skúmaní textu umeleckého
diela. Dostanú prehľad na problematiku odbornej terminológie teórie literatúry a literárnej
komunikácie.

Stručná osnova predmetu:
Miesto a funkcia teórie literatúry v literárnej vede. Teória literatúry a literárna estetika. Systém
estetických hodnôt. Systém a problematika literárnych druhov (lyrika, epika, dráma). Historický
vývoj a vznik nových žánrových formácií. Kompozícia literárneho diela. Text literárneho diela
a jeho významové vrstvy. Formové štruktúry, rétorické a štylistické svojráznosti. Problematika
odbornej terminológie a prekladu textov literárnej teórie. Literárna komunikácia a jej funkcia a
komponenty.

Odporúčaná literatúra:
1. Wellek, R. – Warren, A.: Az irodalom elmélete. Gondolat, Budapešť, 1972, ISBN
9789633891926
2. Szerdahelyi, I.: Irodalomelméleti enciklopédia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapešť, 1995,
ISBN 963 85348 0 X
3. Bókay, A.: Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban. Osiris Kiadó, Budapešť,
1997, ISBN 9633792207
4. Bécsy, T.: A dráma esztétikája. Kossuth, Budapešť, 1988, ISBN 963 09 3232 0
5. Harpáň, M.: Teória literatúry. Tigra, Bratislava, 2004, ISBN 80-88869-37-4
6. Erdélyi, L., Margit: Bevezetés az irodalomesztétikába. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar,
Komárno, 2005, ISBN 8096925164

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Kornélia Horváth, DSc..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/TJK/15

Názov predmetu: Teória jazykovej komunikácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vytvorí kapitolu písomnej práce k dizertačnej skúške alebo kapitolu dizertačnej práce v
rozsahu min. ½ AH, za ktorú môže získať 100 bodov. Kapitola bude mať charakter analytickej
(resp. komparatívnej) vedeckej práce so zameraním na vybraný aspekt teórie jazykovej
komunikácie. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A (100-90%), B (89-80%), C (79-70%), D
(69-60%), E (59-50%).

Výsledky vzdelávania:
Študent bude ovládať otázky komunikácie jazykových a literárno-vedných tematík. Bude
schopný komunikovať ústne a písomne, ďalej pripraviť a prezentovať vedecký text.

Stručná osnova predmetu:
Miesto rečovej komunikácie v jazykových disciplínach; Interdisciplinárny charakter jazykovej
komunikácie; Komunikácia ako proces; Trendy a modely vo výskume komunikácie; Kódový
systém, funkcie a faktory komunikácie; Analýza ľudskej komunikácie; Zmeny paradigiem
komunikácie jednotlivých generácií; Roviny komunikácie (verbálna, nonverbálna); Prostriedky
ústnej a písomnej komunikácie; Miesto jazykovej komunikácie v masmediálnej komunikácii;
Psychologické pozadie nedostatky komunikácie; Pragmatika jazykovej komunikácie.

Odporúčaná literatúra:
Griffin, E. (2003) Bevezetés a kommunikációelméletbbe. H.n. Harmat, ISBN 963 9148520
Szabó Katalin (1997) Kommunikáció felsőfokon. Budapest: Kossuth Kiadó, ISBN 963 09 3922 3
Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk. 1997) Nyelv – kommunikáció –
cselekvés.Budapest : Osiris Kiadó. ISBN 9633793041
Horányi Özséb (szerk.2003) Kommunikáció I-II. Budapest : General Press Kiadó. ISBN
9789639459045
Terestyéni, T. (2006) Kommunikációelmélet, Budapest : Akti – typotex, ISBN 963 9664 24 3
Adamik, T.-A.Jászó, A.-Acél, P. (2005) Retorika, Budapest : Osiris Kiadó, ISBN 963 389 466 2
Erdélyi, M. (2011) Esztétika-irodalom-kommunikáció, Duaszerdahely : Nap Kiadó, ISBN 978 80
8104 03 7 5
Holló, D. (2008) Értsünk szót! Budapest : Akadémia Kiadó, ISBN 978 963 0585 996
Szikszainé Nagy Irma (1999) Leíró magyar szövegtan. Budapest : Osiris Kiadó. ISBN
9633794426



Wacha Imre (1995) A korszerű retorika alapjai I-II. Budapest : Szemimpex Kiadó. ISBN
9638515368
Wacha Imre (1987) Közéleti beszédünk. Budapest : Kossuth Könyvkiadó. ISBN 9630930676
Gósy Mária (2004) Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest : Osiris. ISBN 9633896665

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/MJdd/TLK/15

Názov predmetu: Teória literárnej komunikácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): samostatná práca – 50 %
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška – 50 %

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je objasnenie a pojmoslovia a zároveň pragmatická aplikácia najnovších
javov a tendencií uplatňujúcich sa v 21. storočí. Na základe adekvátnych poznatkov chránenie
tradičných hodnôt kultúry a absorbovanie pozitívnych postmoderných javov s dôrazom na
význam čítania a znovučítania.

Stručná osnova predmetu:
Literárna komunikácia a jej funkcie. Literárnovedné zázemie. Literatúra a psychológia. Hraničné
otázky literárnych druhov a žánrov. Aplikácia interpretačných a recepčných metód. Stratégie
analýzy textov. Význam a používanie komparatistických metód vo výskume literatúry 20. storočia.
Pojem svetová literatúra v 21. storočí. Miesto literatúry a literárnej vedy vo vzdelávaní. Význam a
miesto národných literatúr. Prínos čítania a znovučítania pre prípravu literárnych vedcov. Literatúra
a média.

Odporúčaná literatúra:
1. Žilka, Tibor: Vademecum poetiky. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2006, ISBN
978-80-8094-963-1.
2. Almási, Miklós: Anti-esztétika. Helikon Kiadó, Budapešť, 2003, ISBN 963 208 807 7.
3. Szerdahelyi, István: Műfajelmélet mindenkinek. Akadémiai Kiadó, Budapešť, 1997, ISBN
9630574241.
4. Hima, Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Eötvös József Kiadó, Budapešť,
1999, ISBN 963 9024 61 9.
5. Erdélyi Margit: Olvasás és olvasat. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai
Kar, Sopron, 2008, ISBN 978-963-9364-96-7.
6. Miko, František: Az epikától a líráig. Nap Kiadó, Dunajská Streda, 2000, ISBN 8085509997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:



Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Kornélia Horváth, DSc..

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ1/15

Názov predmetu: Vedecké práce v časopise registrovanom v databázach
CC, Web of Science alebo SCOPUS kategórií ADC, ADD, ADM, ADN
indiv.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 25

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu v časopise registrovanom v databázach
CC, Web of Science alebo SCOPUS kategórií ADC, ADD, ADM, ADN individuálne

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje vstup do aktívnej vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský, anglický jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ10/15

Názov predmetu: Členstvo v organizačnom výbore domácej konferencie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia eviduje členstvo v organizačnom výbore domácej vedeckej
konferencie

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v odbornej práci v
organizačnom výbore domácich vedeckých konferencií

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva praktickú odbornú činnosť v organizačnom výbore domácich vedeckých
konferencií.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ11/15

Názov predmetu: Členstvo v organizačnom výbore zahraničnej
konferencie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia eviduje členstvo v organizačnom výbore zahraničnej vedeckej
konferencie

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v odbornej práci v
organizačnom výbore zahraničných vedeckých konferencií.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva praktickú odbornú činnosť v organizačnom výbore zahraničných vedeckých
konferencií

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ12/15

Názov predmetu: Citácia na publikáciu evidovanú v databázach CC, Web
of Science alebo SCOPUS

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia eviduje citáciu na vedeckú publikáciu v databázach CC, Web of
Science, SCOPUS

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand zručnosti v účasti v medzinárodnom
vedeckom živote, resp. v evidovaní a systematizácii vedeckých údajov

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia sleduje medzinárodné reflektovanie vlastných vedeckých výsledkov
v odbornej literatúre.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ13/15

Názov predmetu: Citácia na publikáciu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia eviduje citáce na vedeckú publikáciu

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand zručnosti v účasti vo vedeckom živote, resp. v
evidovaní a systematizácii vedeckých údajov

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia sleduje reflektovanie vlastných vedeckých výsledkov v odbornej
literatúre.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ14/15

Názov predmetu: Riešiteľ zahraničného vedeckého projektu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia úspešne absolvuje zahraničný vedecký projekt, resp. publikuje
jeho vedecké výsledky

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne študent doktorandského štúdia vyspelé zručnosti v riešení
zahraničného vedeckého projektu. To mu umožňuje uplatniť sa v zahraničnom vedeckom živote.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykoná vedecké činnosti súvisiace s riešením zahraničného
vedeckého projektu (napr. podanie grantu, realizovanie výskumu, publikovanie vedeckých
výsledkov).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský a anglický jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ15/15

Názov predmetu: Riešiteľ domáceho vedeckého projektu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia úspešne absolvuje domáci vedecký projekt, resp. publikuje jeho
vedecké výsledky

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne študent doktorandského štúdia vyspelé zručnosti v riešení
domáceho vedeckého projektu. To mu umožňuje uplatniť sa v domácom vedeckom živote.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykoná vedecké činnosti súvisiace s riešením domáceho vedeckého
projektu (napr. podanie grantu, realizovanie výskumu, publikovanie vedeckých výsledkov).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský a anglický jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ16/15

Názov predmetu: Spoluriešiteľ zahraničného vedeckého projektu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia úspešne absolvuje zahraničný vedecký projekt, resp. publikuje
jeho vedecké výsledky v spolupráci

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne študent doktorandského štúdia vyspelé zručnosti v riešení
zahraničného vedeckého projektu. To mu umožňuje uplatniť sa v zahraničnom vedeckom živote.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykoná vedecké činnosti súvisiace s riešením zahraničného
vedeckého projektu v spolupráci (napr. podanie grantu, realizovanie výskumu, publikovanie
vedeckých výsledkov).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský a anglický jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ17/15

Názov predmetu: Spoluriešiteľ domáceho vedeckého projektu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia úspešne absolvuje domáci vedecký projekt, resp. publikuje jeho
vedecké výsledky v spolupráci

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne študent doktorandského štúdia vyspelé zručnosti v riešení
domáceho vedeckého projektu v spolupráci. To mu umožňuje uplatniť sa v domácom vedeckom
živote.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykoná vedecké činnosti súvisiace s riešením domáceho vedeckého
projektu (napr. podanie grantu, realizovanie výskumu, publikovanie vedeckých výsledkov) v
spolupráci.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský a anglický jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ18/15

Názov predmetu: Samostatná redakčná, editorská alebo zostavovateľská
práca

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia potvrdzuje, že nadobudol vyspelé zručnosti v samostatnej
redakčnej, editorskej alebo zostavovateľskej práci (napr. redigovanie zbierky štúdií, periodík,
redakčná činnosť v časopise, individuálne vydanie publikácií).

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu doktorand nadobudne zručnosti v samostatnej redakčnej, editorskej
alebo zostavovateľskej práci (napr. redigovanie zbierky štúdií, periodík, redakčná činnosť v
časopise, individuálne vydanie publikácií).

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva praktickú odbornú redakčnú, editorskú alebo zostavovateľskú prácu individuálne
(napr. redigovanie zbierky štúdií, periodík, redakčná činnosť v časopise, individuálne vydanie
publikácií atď.).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ19/15

Názov predmetu: Redakčná, editorská a zostavovateľská práca v
spolupráci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia potvrdzuje, že nadobudol vyspelé zručnosti v redakčnej,
editorskej alebo zostavovateľskej práci v spolupráci (napr. redigovanie zbierky štúdií, periodík,
redakčná činnosť v časopise, individuálne vydanie publikácií).

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu doktorand nadobudne zručnosti v redakčnej, editorskej alebo
zostavovateľskej práci v spolupráci (napr. redigovanie zbierky štúdií, periodík, redakčná činnosť
v časopise, individuálne vydanie publikácií).

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva praktickú odbornú redakčnú, editorskú alebo zostavovateľskú prácu v spolupráci
(napr. redigovanie zbierky štúdií, periodík, redakčná činnosť v časopise, individuálne vydanie
publikácií atď.).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ2/15

Názov predmetu: Vedecké práce v časopise reg. v databázach CC,
Web of Science alebo SCOPUS kategórií ADC, ADD, ADM, ADN v
spoluautorstve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje v spoluautorstve vedeckú prácu v časopise
registrovanom v databázach CC, Web of Science alebo SCOPUS kategórií ADC, ADD, ADM,
ADN individuálne

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje vstup do aktívnej vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, slovenský, anglický jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ20/15

Názov predmetu: Uverejnenie recenzie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje recenziu o vedeckej práci.

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu doktorand nadobudne zručnosti v príprave recenzie.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, ktorá súvisí s prípravou recenzie (napr.
štúdium odbornej literatúry, preštudovanie recenzovaného diela, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ21/16

Názov predmetu: Publikované príspevky (vedecké štúdie) v zborníku
domácej vedeckej konferencie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia úspešne absolvuje domácu vedeckú konferenciu s prednáškou.
Meno študenta a názov jeho príspevku je uvedený v programe domácej vedeckej konferencie.
Jeho publikácia je vydaná v zborníku domácej vedeckej konferencie.

Výsledky vzdelávania:
Osvojením si učiva kurzu študent doktorandského štúdia nadobudne vyspelé zručnosti v účasti na
domácej vedeckej konferencii, vo vystúpení s príspevkom, v prezentovaní výsledkov výskumu, v
účasti v pripomienkovom konaní a v diskusii. To mu umožňuje uplatniť sa v domácom vedeckom
živote.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykoná vedecké činnosti súvisiace s prípravou na domácu vedeckú
konferenciu (príprava prezentácie, prednášky, štúdia atď.).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia určí literatúru podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 6

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ22/16

Názov predmetu: Publikované príspevky (vedecké štúdie) v zborníku
zahraničnej vedeckej konferencie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia úspešne absolvuje zahraničnú vedeckú konferenciu s prednáškou.
Meno študenta a názov jeho príspevku je uvedený v programe zahraničnej konferencie. Jeho
publikácia je vydaná v zborníku zahraničnej vedeckej konferencie.

Výsledky vzdelávania:
Osvojením si učiva kurzu študent doktorandského štúdia nadobudne vyspelé zručnosti v účasti
na zahraničnej vedeckej konferencii, vo vystúpení s príspevkom, v prezentovaní výsledkov
výskumu, v účasti v pripomienkovom konaní a v diskusii. To mu umožňuje uplatniť sa v
domácom vedeckom živote.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykoná vedecké činnosti súvisiace s prípravou na zahraničnú
vedeckú konferenciu (príprava prezentácie, prednášky, štúdia atď.).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia určí literatúru podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ3a/15

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC
individuálne

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu AAA, ABA, ABC, ACA, ACC
individuálne (zahraničné vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapojenie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ3b/16

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC
individuálne/b

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu AAA, ABA, ABC, ACA, ACC
individuálne (domáce vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapojenie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ4a/15

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC v
spoluautorstve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu AAA, ABA, ABC, ACA, ACC v
spoluautorstve (zahraničné vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapojenie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ4b/16

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC v
spoluautorstve/b

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu AAA, ABA, ABC, ACA, ACC v
spoluautorstve (domáce vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapojenie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ5a/15

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD
individuálne

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD
individuálne (a – zahraničné vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ5b/16

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD
individuálne/b

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD
individuálne (domáce vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ6a/15

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD v
spoluautorstve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD
v spoluautorstve (a – zahraničné vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ6b/16

Názov predmetu: Publikácie kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD v
spoluautorstve/b

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií AAB, ABB, ABD, ACB, ACD
v spoluautorstve (domáce vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ7a/15

Názov predmetu: Vedecké práce kategórie ADE, ADF, AEC, AED
individuálne

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií ADE, ADF, AEC, AED
individuálne (a – zahraničné vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ7b/16

Názov predmetu: Vedecké práce kategórie ADE, ADF, AEC, AED
individuálne/b

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií ADE, ADF, AEC, AED
individuálne (domáce vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie).

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina a slovenčina

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 15

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ8a/15

Názov predmetu: Vedecké práce v ADE, ADF, AEC, AED v
spoluautorstve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií ADE, ADF, AEC, AED v
spoluautorstve (a – zahraničné vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ8b/16

Názov predmetu: Vedecké práce v ADE, ADF, AEC, AED v
spoluautorstve/b

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje vedeckú prácu kategórií ADE, ADF, AEC, AED v
spoluautorstve (domáce vydavateľstvo)

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand vyspelé zručnosti v praktickej a teoretickej
vedeckej výskumnej práci. To mu umožňuje zapájanie sa do vedeckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Študent vykonáva teoretickú a praktickú vedeckú činnosť, výskum, ktorý súvisí s prípravou
vedeckej publikácie (napr. štúdium odbornej literatúry, terénna práca, koncipovanie hypotéz,
hodnotenie údajov, zosumarizovanie výsledkov, príprava publikácie) v súčinnosti so spoluautorom.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarčina a slovenčina

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KMJ/PHD/VČ9/15

Názov predmetu: Iná publikačná činnosť

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent doktorandského štúdia publikuje iné, prípadne literárne dielo.

Výsledky vzdelávania:
Osvojovaním si učiva kurzu nadobudne doktorand zručnosti v inej publikačnej činnosti. To mu
rozširuje horizont vedeckého poznania.

Stručná osnova predmetu:
Študent doktorandského štúdia vykonáva činnosť, ktorá súvisí s prípravou inej publikácie.

Odporúčaná literatúra:
Študent doktorandského štúdia ju určí podľa povahy vedeckej činnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský a slovenský jazyk

Poznámky:
-

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 6

a n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.06.2019

Schválil: spolugarantDr. habil. Kornélia Horváth, DSc.spolugarantDr. habil. PaedDr. József
Keserű, PhD.garantprof. Dr. András Szabó, DSc.


