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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/BV/22

Názov predmetu: Bakalárska 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: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pri vypracovaní záverečnej práce sa študent riadi pokynmi svojho školiteľa a Smernicou rektora
o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na Univerzite J. Selyeho.
Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane
medzier). Termín odovzdania záverečnej práce je stanovený v harmonograme príslušného
akademického roka. V centrálnom registri záverečných prác sa posudzuje originalita práce. O
výsledku kontroly originality sa vyhotovuje protokol o originalite záverečnej práce. Kontrola
originality je nevyhnutnou podmienkou obhajoby. Súčasťou odovzdania práce je uzatvorenie
licenčnej zmluvy o použití digitálnej rozmnoženiny práce medzi autorom a Slovenskou republikou
v zastúpení univerzity. Záverečnú prácu posudzuje vedúci práce a oponent, ktorí vypracujú
posudky podľa stanovených kritérií. Vedúci práce posudzuje najmä splnenie cieľa záverečnej
práce, stupeň samostatnosti a iniciatívy študenta pri spracovaní témy, spoluprácu s vedúcim práce,
logickú stavbu záverečnej práce, adekvátnosť použitých metód, metodológiu, odbornú úroveň
práce, hĺbku a kvalitu spracovania témy, prínos práce, možnosť využitia výsledkov, prácu s
literatúrou, relevantnosť použitých zdrojov vo vzťahu k téme a cieľu práce, formálnu stránku práce,
pravopis, štylistiku a originalitu. Oponent posudzuje najmä aktuálnosť a vhodnosť témy práce,
stanovenie cieľa práce a jeho naplnenie, logickú stavbu záverečnej práce, nadväznosť kapitol, ich
proporcionalitu, priliehavosť a vhodnosť použitých metód, metodológiu, odbornú úroveň práce,
hĺbku a kvalitu spracovania témy, prínos práce, prácu s odbornou literatúrou, formálnu stránku
práce, pravopis, štylistiku a originalitu. Komisia pre štátne skúšky posúdi originalitu práce, podiel
práce študenta na riešení výskumného problému, samostatnosť študenta, jeho schopnosť riešenia
výskumného problému – od vyhľadávania literárnych zdrojov, stanovenia cieľov, voľby výskumnej
metodiky, voľbu materiálu, cez realizáciu výskumu, jeho schopnosť vyhodnocovať výsledky,
diskutovať výsledky, sumarizovať výsledky, prezentovať ich význam pre edukačný proces a
pod. Hodnotí sa aj schopnosť prezentovať výsledky, vrátane zodpovedania otázok súvisiacich s
týmto výskumným procesom a témou záverečnej práce, dodržiavanie časových limitov, a pod.
Komisia pre štátne skúšky na neverejnom zasadnutí zhodnotí priebeh obhajoby a rozhodne o
udelení klasifikácie. Pri klasifikácii komplexne posudzuje kvalitu záverečnej práce a jej obhajobu,
s prihliadnutím na posudky a priebeh obhajoby a obhajobu hodnotí jednou spoločnou známkou.
Výsledné hodnotenie môže byť rovnaké ako v posudkoch, ale môže byť aj lepšie, resp. horšie, v
závislosti od priebehu obhajoby. Výsledné hodnotenie: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%,
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D – 70 - 61%, E – 60 - 50%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%. Rozhodnutie
o výsledku obhajoby vyhlási predseda komisie verejne spolu s výsledkom teoretickej ústnej časti
štátnej skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: - študent pozná štruktúru vedeckej publikácie, - študent dokáže samostatne a tvorivo
využívať odborné pramene, - študent dokáže analyzovať a hodnotiť doterajší stav riešenej
problematiky vo svojom odbore, - študent dokáže adekvátne voliť výskumné postupy a funkčne
ich aplikovať. Zručnosti: - Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických
základov riešeného problému. - Študent má preukázať schopnosť pracovať s domácou aj
zahraničnou odbornou literatúrou, vybrať z nej podstatné informácie pre svoju tému, uplatniť
svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry, -
študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom
štúdiu, - študent dokáže zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje (fakty) v rámci študijného
odboru a robiť informované rozhodnutia, ktoré zohľadňujú aj spoločenské, vedecké a etické
aspekty, - študent je schopný zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať
praktické závery i odporúčania, - študent je schopný pripraviť prezentáciu výsledkov bakalárskej
práce, - študent dokáže uplatňovať princípy vedeckej integrity a etiky. Kompetentnosti: - študent
vie prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru a vlastný postoj k odborným problémom svojho
štúdia, - študent je schopný argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických, alebo
didaktických a metodologických súvislostiach, - študent dokáže implementovať a syntetizovať
nadobudnuté poznatky v praxi, - študent je schopný odpovedať na otázky vedúceho a oponenta a
to na požadovanej úrovni tak, aby záverečnú prácu úspešne obhájil.

Stručná osnova predmetu:
Obhajoba záverečnej práce má priebeh: 1. Prezentácia záverečnej práce študentom. 2. Prednesenie
hlavných bodov z písomných posudkov vedúceho práce a oponenta. 3. Odpovedanie študenta
na otázky vedúceho práce a oponenta. 4. Odborná rozprava o záverečnej práci s otázkami pre
študenta. Prezentácia záverečnej práce študentom by mala obsahovať predovšetkým tieto body:
1. Stručné zdôvodnenie výberu témy, jej aktuálnosti, praktického prínosu. 2. Objasnenie cieľov a
metód použitých pri spracúvaní práce. 3. Hlavné obsahové problémy práce. 4. Závery a praktické
odporúčania, ku ktorým autor práce dospel. Pri prezentácii má študent k dispozícii vlastný exemplár
záverečnej práce, prípadne elektronickú prezentáciu. Prejav prednesie samostatne, v rozsahu 10
min. Môže využiť počítačovú techniku. Záverečnú prácu má komisia pred obhajobou a počas
obhajoby k dispozícii.misie.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra je zadávaná individuálne podľa spracovanej témy.
Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; Beatrix Klukon : Kairosz, 1987. - 256 s. -
ISBN 963 9137 53 7.
Aktuálna smernica rektora o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na
Univerzite J. Selyeho.
- A történész mestersége : Történetelméleti írások / Marc Bloch ; Eszter Babarczy, Domokos
Kosáry, Pál Pataki. - Budapest : Osiris Kiadó, 1996. - 229. - ISBN 9633791030.
- Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; Beatrix Klukon : Kairosz, 1987. - 256 s. –
ISBN 963 9137 53 7.
- Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : Ako písať: bakalárske práce, diplomové práce,
dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce
študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné
a elektronické dokumenty / Dušan Katuščák. - 5. vyd. - Nitra : Enigma, 2007. - 164 s. – ISBN
978-80-89132-45-4.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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:

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/BSZ/22

Názov predmetu: Bakalársky seminár

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie výberovej bibliografie k téme bakalárskej práce a vypracovanie časti (10 – 12 strán)
bakalárskej práce.
Účasť na seminári je povinná. Študenti písomne vypracujú časť záverečnej práce a predložia
výberovú bibliografiu.
Študenti odovzdajú vyučujúcemu časť záverečnej práce a bibliografiu v tlačenej podobe v
stanovený termín.
Ak študent neodovzdá prácu ani do 7 dní od stanoveného termínu, nebudú mu udelené kredity.
Rozsah práce stanoví vyučujúci, formátovú úpravu stanovuje Smernica rektora č. 2/2021.
V práci je potrebné dodržiavať techniku a etiku citovania.
V práci sú hodnotené:
 analyticko-syntetické myšlienkové pochody študenta,
 vyjadrenie vlastného názoru podporeného teoretickými vedomosťami,
 stanovanie problémov a cieľov práce, spôsob spracovania,
 štruktúra práce - logická nadväznosť a vyváženosť jednotlivých častí,
 práca s literatúrou a informačnými zdrojmi (výber spôsob ich využitia),
 dodržiavania základných noriem pre formálnu úpravu práce, dodržiavanie citačných noriem,
 estetická a jazyková stránka práce.
Percentuálne zastúpenie jednotlivých úloh na celkovom hodnotení študenta.
Práca sa seminároch: 20 %.
Seminárna práca: 80 %.
Študent musí každú úlohu splniť minimálne na 50 %.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent dokáže:
– uviesť a vysvetliť všeobecné požiadavky na tvorbu záverečnej práce, popísať a charakterizovať
obsahovú štruktúru záverečnej práce a jej jednotlivých častí (úvod, hlavná textová časť, prílohy),
– vysvetliť pojmy jav, fakt, uviesť a popísať typy skúmania pedagogických javov,
– bližšie charakterizovať základné metódy zhromažďovania údajov v záverečnej práci a spôsoby
ich spracovania,
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– vymenovať základné požiadavky na autora odborného textu, charakterizovať a popísať model,
vlastnosti odborného textu a jeho formálnej výstavby,
– vymenovať a vysvetliť formálne požiadavky kladené na záverečnú prácu,
– vysvetliť pojmy citát, citovanie, citácia, parafráza, kompilát, plagiát, rozoznať citát od parafrázy,
ilustrovať jednotlivé techniky citovania a odkazovania na príkladoch,
– zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať základné pojmy a motívy z oblasti problematiky
zvolenej témy,
– spoznať základné termíny práce,
– objasniť pojmy používané v práci,
– v teoretickej rovine vytvoriť (spracovať) záverečnú prácu so všetkými potrebnými náležitosťami,
– kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v teórii.
Schopnosti:
Študent bude schopný:
– napísať projekt vlastnej záverečnej práce,
– vysvetliť metodologické pravidlá tvorby bakalárskej práce,
– definovať problém a cieľ záverečnej práce, formulovať prípadné hypotézy,
– naplánovať časový plán tvorby záverečnej práce aj s obsahovou náplňou,
– pracovať s odbornou literatúrou (s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi, vyhľadávať informácie
v informačných knižných databázach),
– prezentovať poznatky z danej oblasti, zvládať ich zložitosť a tvoriť úsudky,
– aplikovať poznatky o etike a technike citovania v tvorbe odborného textu,
– správne používať jednotlivé spôsoby citovania a odkazovania, záznamu bibliografických
odkazov,
– v praktickej rovine vytvoriť (spracovať) záverečnú prácu so všetkými potrebnými náležitosťami,
– analyzovať, syntetizovať a porovnávať poznatky a na základe toho navrhovať riešenia,
– na základe kritickej analýzy odvodiť závery a odporúčania pre prax,
– kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v praxi,
– dokončiť záverečnú prácu a pripraviť sa na jej verejnú obhajobu,
– klasifikovať slabé a silné stránky témy záverečnej práce, ako aj samotnej práce,
– kriticky zhodnotiť potrebu i možnosti uplatnenia metód a prístupov v zvolenej práci a tvorivo
navrhovať možnosti ich aplikácie,
– samostatne aktívnym spôsobom získavať nové poznatky zo zvolenej oblasti využívajúc
nadobudnuté zručnosti,
Kompetencie:
Študent
– si uvedomí potrebu a dôležitosť dodržiavania akademickej etiky a etikety pre jeho študentský ako
aj budúci učiteľský život,
– správa sa v súlade s pravidlami spoločenského správania,
– osvojil si základy spoločenského protokolu, vie sa správne obliecť a obuť na štátnu skúšku,
– dodržiava etiku citovania,
– vyjadruje svoje presvedčenie a názory priamo a úprimne, no zároveň dokáže uznávať, že aj druhá
strana má právo na vlastný názor.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Formálne predpisy záverečných prác v smerniciach UJS.
2. Stručný popis bakalárskej práce.
3. Význam bakalárskej práce.
4. Výber témy bakalárskej práce.
5. Pripravenie výberovej bibliografie k práci.
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6. Úlohy a ciele bakalárskej práce.
7. Spôsob výberu vhodnej citácie.
8. Obsah bakalárskej práce.
9. Koncipovanie a stratégia spracovania jednotlivých častí – kapitol.
10. Práca s knižnou a časopiseckou literatúrou.
11. Používanie Internetu a online publikácií
12. Príprava a realizácia výskumu.
13. Príprava na obhajobu bakalárskej práce.

Odporúčaná literatúra:
- A magyar helyesírás szabályai. 2015. Budapest: Akadémiai Kiadó. 12. kiadás. ISBN 978 963 05
9631 2
- Smernica rektora č. 2/2021 o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác na Univerzite J. Selyeho. 2021. Komárno: UJS
- A történész mestersége : Történetelméleti írások / Marc Bloch ; Eszter Babarczy, Domokos
Kosáry, Pál Pataki. - Budapest : Osiris Kiadó, 1996. - 229. - ISBN 9633791030.
- Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; Beatrix Klukon : Kairosz, 1987. - 256 s. –
ISBN 963 9137 53 7.
- Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : Ako písať: bakalárske práce, diplomové práce,
dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce
študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné
a elektronické dokumenty / Dušan Katuščák. - 5. vyd. - Nitra : Enigma, 2007. - 164 s. – ISBN
978-80-89132-45-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. Árpád Popély, PhD., Dr. habil. Attila Simon, PhD., Dr. habil. László Szarka,
CSc., Dr. habil. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/SZT1/22

Názov predmetu: Dejiny Slovenska po roku 1918. I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
K tomu aby bol pripustený k ústnej skúške musí poslucháč dosiahnuť aspoň 50%ný výsledok.
Hodnotenie ústnej skúšky sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%, C – 70 -79%, D –
60 - 69%, E – 50 -59%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny;
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Poslucháči vedia špecifikovať podstatu procesov výchovy a vzdelávania.
Zručnosti
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.);
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou;
Poslucháč počas vytýčeného historického bádania bude schopný správne aplikovať metodické
postupy historickej vedy;
Kompetencie
Študent má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
Študent má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.

Stručná osnova predmetu:
1. České a slovenské národné hnutie počas I. svetovej vojny
2. Vznik Československa. Utváranie hraníc Slovenska. Obdobie revolučnej národnej diktatúry.
3. Politický systém prvej Českkoslovenskej republiky: ústava, zákonodarná a výkonná moc,
politické strany,
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4. Zahraničná politika prvej Českkoslovenskej republiky a verejná správa a jej reformy počas
dvadsiatych rokoch.
5. Hospodárstvo prvej Československej republiky. Menová reforma, pozemková reforma, postavení
Slovenska, sociálna situácia na Slovensku
6. Slovenská otázka v prvej československej republike: Hlinkova Slovenská ľudová Strana a otázka
autonómie
7. Národnostná politika ČSR. Nemecká a maďarská menšina v prvej republike. Otázka
Podkarpatskej Rusi.
8. Veľká hospodárska kríza v Československu a na Slovensku a jej sociálne a politické dôsledky
9. Kríza prvej československej republiky v roku 1938, národnostný štatút a mníchovská dohoda.
10. Obdobie Slovenskej autonómie od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939. Začiatky budovania
totalitného štátu.
11. Vznik samostatného slovenského štátu. Politický systém Slovenskej republiky a jej
medzinárodné postavenie. Hospodárstvo a kultúra.
12. Holokaust na Slovensku. Protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie, rozklad režimu
v r. 1944/45, oslobodenie Československa.
13. Zhrnutie učiva

Odporúčaná literatúra:
- Simon Attila: Szlovákia története 1918-1945. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021.
142 s. ISBN 978-80-8122-397-6.
- Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez / Popély Árpád, Simon Attila. - 1. vyd. -
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. - online, 328 s. - ISBN 978-80-570-3595-4.
- Zemko, Milan – Bystrický, Valerián: Slovensko v Československu 1918-1939. 1. vyd. -
Bratislava : Veda, 2004. - 687 s. - ISBN 80 224 0795 x.
- Kováč Dušan: Szlovákia története . Pozsony : Kalligram, 2001. - 382 s. - ISBN 80 7149 384 8.
Simon Attila. Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. 1. vyd.
Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. 286 s. ISBN 978-80-89249-19-0
- Kárník Zdeněk České země v érě první republiky (1918-1938) I. 1. vyd. - Praha :
Nakladelství Libri, 2003. - 575s. - ISBN 80-7277-195-7.
- Kárník Zdeněk: České země v éře první republiky (1918-1938) II. 1. vyd. - Praha :
Nakladatelství Libri, 2002. - 580s. - ISBN 80-7277-031-4.
- Kárník Zdeněk: České země v érě první republiky (1918-1938) III. 1. vyd. - Praha :
Nakladatelství Libri, 2003. - 810s. - ISBN 80-7277-119-1.
- Pekár, Martin: Dejiny Slovenska 1918 – 1945. UJPŠ, Prešov, 2015, 197 s. ISBN:
978-80-8152-325-0
- Kováč Dušan: Kronika Slovenska 2. Adut, 1999. - 610. - ISBN 8088980089.
- Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. 1. vyd. - Bratislava : Academic Electronic Press,
1997. - 365s. - ISBN 80-88880-10-6.
- Kamenec Ivan: Trauma : Az első Szlovák Köztársaság (1939-1945). Debrecen : Aura Kiadó,
1992. - 158. - ISBN 963 7913 11 4.

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

Poznámky:
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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. Attila Simon, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/SZT2/22

Názov predmetu: Dejiny Slovenska po roku 1918. II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
K tomu aby bol pripustený k ústnej skúške musí poslucháč dosiahnuť aspoň 50%ný výsledok.
Hodnotenie ústnej skúšky sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%, C – 70 -79%, D –
60 - 69%, E – 50 -59%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základy politických, hospodárskych a sociálnych dejín povojnového
Slovenska, resp. Československa.
• Poslucháč bude poznať aktuálny status danej vedeckej disciplíny v slovenskom a maďarskom
vedeckom kontexte.
• Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy z dejín Slovenska.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru k dejinám Slovenska v 20. storočí..
• Poslucháč bude mať prehľad o štruktúre relevantných primárnych historických prameňov k
dejinám Slovenska.
Zručnosti:
• Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi).
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou k dejinám Slovenska.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
• Poslucháč v rámci danej vedeckej disciplíny bude schopný odlišovať vedecky podložené
historické javy od pseudojavov.
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• Poslucháč bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do
didaktického systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia
2. Česko-slovenský zahraničný a domáci odboj počas druhej svetovej vojny (Slovensko, Protektorát
a londýnska exilová vláda)
3. Slovenské národné povstanie – priebeh a štátoprávne dimenzie povstania
4. Košický vládny program: okolnosti prijatia vládneho programu a analýza textu vládneho
programu
5. Koaličné roky 1945–1948, politické strany, aprílová dohoda a voľby v roku 1946. Slovenská
otázka, útoky proti Demokratickej strane.
6. Osud nemeckej a maďarskej menšiny: snaha o vybudovanie národného štátu Čechov a Slovákov,
protimenšinové opatrenia, vysídlenie Nemcov a výmena obyvateľstva s Maďarskom.
7. Februárový prevrat v roku 1948. Komunistická diktatúra v 50. rokoch: hospodárske a politické
pomery, proticirkevné opatrenia, prejavy kultu osobnosti.
8. Prvá a druhá vlna destalinizácie. Ozvena maďarskej revolúcie roku 1956 v Československu.
Začiatky reformného hnutia v prvej polovici 60. rokov.
9. Pražská jar, odvolanie Novotného a obdobie dubčekovských reforiem. Reflexie Sovietskeho
zväzu a ďalších socialistických krajín na dianie v Československu.
10. Okupácia Československa v auguste 1968 armádami štátov Varšavskej zmluvy a jej dôsledky.
Vzostup G. Husáka a odvolanie Dubčeka z čela KSČ.
11. Roky normalizácie. Narastanie opozície voči totalitnému režimu. Činnosť Charty 77 a
slovenskej opozície.
12. Nežná revolúcia, predstavy slovenskej a českej politickej elity o spoločnom štáte a vznik
samostatnej Slovenskej republiky.
13. Zhrnutie učiva

Odporúčaná literatúra:
- Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez / Popély Árpád, Simon Attila. - 1. vyd. -
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. - online, 328 s. - ISBN 978-80-570-3595-4.
- „Akaratunk ellenére...“: Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-1992 /
Popély Árpád, Simon Attila. - 1. vyd. - Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020. - 456 s. -
ISBN 978-80-89978-13-7.
- Szlovákia története / Dušan Kováč. - Pozsony : Kalligram, 2001. - 382 s. - ISBN 80 7149 384 8.
- Slovensko v 20. storočí / Ľubomír Lipták. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2000. - 375s. -
ISBN 80-7149-337-6.
- Češi a Slováci ve 20. století : Spolupráce a konflikty 1914-1992 / Jan Rychlík. - 2. vyd. -
Bratislava : Academic Electronic Press, 2015. - 677 s. - ISBN 978-80-7429-631-4.
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- Csehszlovákia története dokumentumokban / Bencsik Péter. - 1. vyd. - Budapest : Napvilág
Kiadó, 2016. - 517 s. - ISBN 978 963 338 331 5.
- Charta 77 : 1977 - 1989 : Od morální k demokratické revoluci / Vilém Prečan. - 1. vyd. -
Bratislava : Čs. středisko nezávislé literatúry, Scheinfeld-Schwarzenberg a ARCHA, 1990. - 525
s. - ISBN 80-9000422-1-X.
- Hatvannyolc / Petr Pithart. - 1. vyd. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1993. - 315 s. - ISBN
80-7149-013-X.
- Prágai tavasz - Prágai ősz : 1968 fehér foltjai / Kun Miklós. - Budapest : Akadémiai Kiadó,
2003. - 224 s. - ISBN 963 05 7554 4.
- A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy! : Az 1956-os forradalom csehszlovák
dokumentumai / Bencsik Péter, Mitrovits Miklós. - 1. vyd. - Budapest : MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. - 924 s. - ISBN
978-963-416-102-8.
- Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko : Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia /
Ivaničková, Edita, Simon, Attila. - 1. vyd. - Šamorín : Fórum Institute, 2006. - 120 s. - ISBN
978-80-89249-08-4.
- Revolúcia v susedstve : Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko / Attila Simon,
Slavomír Michálek. - 1. vyd. - Šamorín - Bratislava - Budapest : Fórum inštitút pre výskum
menšín - Historický ústav SAV - Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. - 177 s. - ISBN
978-80-89249-97-8.
- A kitelepítéstől a reszlovakizációig = Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti
történetéről / Vadkerty Katalin. - 1. vyd. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 2007. - 704 s. -
ISBN 978-80-7149-956-5.

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

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. Árpád Popély, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/MAT1/22

Názov predmetu: Dejiny Uhorska a národov žijúcich v Uhorsku 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
K tomu aby bol pripustený k ústnej skúške musí poslucháč dosiahnuť aspoň 50%ný výsledok.
Hodnotenie ústnej skúšky sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%, C – 70 -79%, D –
60 - 69%, E – 50 -59%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháči získajú základné znalosti z politických, spoločenských, hospodárskych a kultúrnych
dejín Uhorska v stredoveku so zvláštnym zreteľom na územie dnešného Slovenska.
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny.
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Zručnosti
Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi).
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.)
bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou.
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
Kompetencie
Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
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Vie pracovať efektívne samostatne.
Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1) Karpatská kotlina v 7-9. storočí. Príchod Avarov, ich boje s okolitými kráľovstvami a kmeňmi.
Slovanské štátne útvary.
2) Pravlasť a migrácia Maďarov (predstavenie starých a nových názorov). Otázka jazykového
príbuzenstva. Usadenie sa Arpádovcov v Karpatskej kotline.
3) Vznik kresťanského štátu. Vnútorná a zahraničná politika kniežaťa Gejzu. Vymenovanie Vajka-
Štefana za dediča trónu a jeho dôsledky.
4) Štát Štefana Svätého. Spoločenské zmeny v 11. storočí. Otázka zdedenia trónu, pohanské
povstania. Činnosť kráľov – potomkov Álmosa. Upevnenie štátnej moci, boje na západe a juhu.
5) Premena štátu v 13. storočí. Vláda Ondreja II: darovanie kráľovskej pôdy, bilancia jeho križiackej
výpravy, pozadie vydania Zlatej buly. Boje medzi otcami a synmi: medzi Ondrejom II. a Belom,
neskôr medzi Belom IV. a Štefanom
6) Feudálna anarchia na prelome 13. a 14. storočia. Smrť posledného Arpádovca a boje o trón.
Vláda Karola Roberta z rodu Anjouovcov. Vláda Ľudovíta I., znovuzrodená veľmoc: výboje na
severe, východe a juhu, vážne problémy doma.
7) Dôsledky novej zmeny dynastie. Prvá žena na uhorskom tróne: „vláda“ kráľovnej Márie. Kríza
a jej rozuzlenie: Žigmund Luxemburský. Uhorský kráľ ako nemecko-rímsky cisár.
8) Politické, spoločenské a hospodárske premeny na konci 14. storočia: premena riadenia štátu,
vznik jednotnej šľachty a poddanstva, osídlenie pohraničných území.
9) Nová veľmoc pri južných hraniciach. Vzostup a výboje Osmanskej ríše. Činnosť temešského
išpána Pipo z Ozory a Tallóciovcov, vybudovanie opevnených hradov na južných hraniciach.
10) Obratné desaťročia. Zmeny dynastií, sprisahania, vojna doma i v zahraničí. Vzostup Jána
Hunyadiho a jeho konfrontácia s kráľovskou mocou.
11) Vláda kráľa Mateja. Boje o korunu. Legitimácia výbojmi a reprezentáciou. Chyba v systéme:
otázka zdedenia trónu.
12) Boje o trón. Vláda Vladislava II. Jagellonského. Šťastné mierové roky. Turci pred bránami.
Maloletý kráľ na tróne: Ľudovít II. a kráľovská rada.
13) 29. august 1526: okolnosti predchádzajúce moháčskej bitky a dôsledky porážky.

Odporúčaná literatúra:
Magyarország története: 1. Őstörténet és honfoglalás / Fodor István; 2. Államalapítás 970-1038. /
Font Márta; 3. Válság és megerősödés / Koszta László; 4. Nagy uralkodók és kiskirályok
a 13. században / Zsoldos Attila; 5. Az Anjouk birodalma 1301-1387 / Csukovits Enikő;
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437 / C. Tóth Norbert; 7. A Hunyadiak kora
1437-1490. / Pálosfalvi Tamás; 8. Mohács felé 1490-1526 / Tringli István. - Bp., Kossuth Kiadó,
2009.
Szent István birodalma. A középkori Magyarország története / Engel Pál. - História Könyvtár.
Monográfiák 17. Bp., 2001.
Dejiny Slovenska / Čaplovič Dušan, Čičaj Viliam, Kováč Dušan. - 1. vyd. - Bratislava : AEP,
2000. - 310 s. - ISBN 80-88880-39-4.
Nem magyar népek a középkori Magyarországon / Gyula Kristó. - Lucidus Kiadó, 2003. ISBN
9639465151.
Mátyás király / Kubinyi András. - Budapest : Vince Kiadó, 2003. - 174. - ISBN 963 9323 24 1.
Két évszázad a sztereotípiák fogságában. Helyzetkép a Jagelló-kor kutatásáról / Neumann Tibor,
C. Tóth Norbert, Pálosfalvi Tamás. In: Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a
magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Szerk. Fodor Pál és Varga Szabolcs, közremük.
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Szőts Zoltán Oszkár. (Mohács 1526–2026. Rekonstrukció és emlékezet) Bp., 2019. 11–73.
(www.academia.edu/NorbertTóth)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. Árpád Popély, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/MAT2/22

Názov predmetu: Dejiny Uhorska a národov žijúcich v Uhorsku 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
• Pravidelná účasť na hodinách (30 bodov, resp 30%).
• Písomná seminárna práca, portfolio (40 bodov, resp 40%).
• Ústna skúška (30 bodov, resp 30%).
Počas pravidelnej účasti na hodinách sa predpokladá aktívna účasť, ktorá sa preukáže kladením
otázok alebo aktívnym zapájaním do odbornej diskusie.
Vypracovanie písomnej seminárnej práce sa nazýva portfólio. Hodnotiace kritériá portfólia:
primerané štúdium odbornej literatúry, knižničná alebo online práca so sekundárnou literatúrou;
adekvátnosť zvolených metód; úroveň resp. kvalita spracovania biografických a bibliografických
údajov; vlastná interpretačná aktivita, tvorivosť, nápaditosť postrehov a názorov; práca s prameňmi
a odbornou literatúrou, korektné citovanie a parafrázovanie.
Úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AIS-e. V prípade
neospravedlnenej neúčasti skúške sa študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať
dva opravné termíny skúšky. Úspešnosť ústnej skúšky znamená dosiahnutie aspoň 50%
dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú úlohu.
Podmienkou úspešného celkového absolvovania predmetu je získanie minimálne 50% z
maximálneho možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Poslucháči si osvoja základné pojmy a problémy politických a sociálnych dejín Uhorska
a uhorských národov so zvláštnym zreteľom na územie dnešného Slovenska, v období od 1526
do 1711, tj. od zániku stredovekého Uhorska až po posledné stavovské povstania. Poslucháč bude
vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny. Poslucháč bude
poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Zručnosti: Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať
teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických
postupov v praxi). Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica,
internet atď.) bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou. Poslucháč bude schopný
samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
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Kompetencie: Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných
vedomostí a spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti. Poslucháč má mať
vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.

Stručná osnova predmetu:
1) Po moháčskej bitke: dvojitá korunovácia, boj Ferdinánda I. Habsburského a Jána Zápoľského.
2) Víťazný tretí: Sulejman. Patová situácia, vybudovanie tureckého panstva a rozdelenie krajiny
na tri časti.
3) Vybudovanie štátu Habsburgovcov v zostalej časti Uhorského kráľovstva. Nový systém
inštitúcií.
4) Z Uhorského kráľovstva Sedmohradské kniežatstvo: Ján I. a fungovanie zo stredoveku zdedenej
inštitúcií.
5) Teritoriálne zmeny tureckého panstva. Príčiny a dôsledky neúspešnej kolaborácie.
6) Začiatky reformácie po moháčskej bitke. Skrach katolicizmu a jej inštitúcií.
7) Dôležitosť osoby ostrihomského arcibiskupa. Oživenie katolicizmu a vznik nových rehoľných
rádov.
8) Zmeny v živote a činnosti uhorskej šľachty a zemianstva, život na turecko-uhorskej hranici a
vo Viedni.
9) Slabnúca osmanská ríša a silňujúca Habsburská ríša. Alternatívy uhorských stavov v 17. storočí.
10) Vašvárský mier a jej dôsledky? sprisahania a povstania. Idea protitureckej vlasteneckej vojny.
11) Ako ďalej po oslobodení? Uhorské kráľovstvo a Sedmohradsko. Povstanie Františka II.
Rákocziho.
12) Spoločenské a hospodárske zmeny medzi 1526 a 1711: demografická a etnická premena krajiny.
13) Kulturálne zmeny. Rozmach maďarského jazyka na úkor latinčiny. Bodovanie školského
systému. Renesancia a barok.

Odporúčaná literatúra:
--A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században / Pálffy Géza (História
Könyvtár. Monográfiák 27.) Bp., 2010., 2016.
--A Magyar Királyság a kora újkorban / Szerk. Gőzsy Zoltán és Varga Szabolcs (Árkádia
kiskönyvtár) Kronosz Kiadó, Pécs, 2020.
--Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak / Fodor Pál és Varga Szabolcs. (Mohács
1526–2026. Rekonstrukció és emlékezet) Bp., 2020.
--A tizenhetedik század története / Gábor Ágoston, Pannonica Kiadó, 2000. ISBN 9639252115.
--Virágkor és hanyatlás 1440-1711 / Szakály Ferenc. - 1. vyd. - Budapest : Háttér Lap- és
Könyvkiadó, 1990.
--Szöveggyűjtemény a magyar történelem forrásaiból : őstörténet - 1790 / Nagy József. - 1. vyd. -
Budapest : Tankönyvkiadó, 1982.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022
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Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/MAT3/22

Názov predmetu: Dejiny Uhorska a národov žijúcich v Uhorsku III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška. Pravidelná účasť na seminároch. Úspešné absolvovanie písomných testov z dejín 18.
storočia a 19. storočia, s počtom bodov 60-60 ako predpokladu k ústnej skúške. V rámci seminárnej
práce je treba vypracovať jednak skupinový projekt o najdôležitejších zákonoch alebo patentoch
jednotlivých panovníkov z 18. storočia, resp. individuálnu seminárnu prácu na témy z dlhého
19. storočia. Na udelenie kreditov je nutné prezentovať výsledky týchto prác, a získať z dvoch
písomných testov najmenej 30-30 bodov a úspešne absolvovať ústnu skúšku. Škála pre jednotlivé
stupne hodnotenia písomných testov: A 55-60, B 54-49, C 48-43, D 42-36, E 35-30.
Podiel jednotlivých podmienok v hodnotení študentov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%,
seminárne úlohy 20%, priebežné písomné testy - 30%, ústna skúška – 40%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základné poznatky z dejín multietnického Uhorského kráľovstva 18-19.
storočia
• Poslučháč sa oboznámi so základnými údajmi a faktami dejín národných spoločenstiev žijúcich
na území Uhorska, a to od satmárskeho mieru až po rozpad uhorského štátu v roku 1918.
• Poslucháč bude poznať základné osobitosti uhorského vývoja 18. a 19. storočia so zvláštnym
zreteľom na územie dnešného Slovenska.
• Poslucháč bude poznať aktuálny stav poznatkov slovenskej i maďarskej historiografie o období
absolutizmu, osvietenského absolutizmu, o období reforiem a národotvorného nacionalizmu,
rakúsko-uhorského dualizmus a prvej svetovej vojny.
• Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta a odborné pojmy z dejín 19-20. storočia.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru a bude mať prehľad o základných
primárnych historických prameňoch uhorských dejín.
Zručnosti:
• Poslucháč bude vedieť identifikovať odborné problémy habsburského súštátia v 18-19. storočí.
• Poslucháč dokáže formulovať teoretické a praktické východiská v riešení záklaných historických
otázok a uplatniť získané poznatky v praxi.
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odbornú literatúru k dejinám rôznyh foriem absolutizmu,
poddanskej otázky, národných hnutí, reformných a revolučných procesov.
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• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou k dejinám Uhorska získanou
v knižnici alebo na internete a v digitálnych databázach.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
• Poslucháč v rámci danej vedeckej disciplíny bude schopný odlišovať vedecky podložené
historické javy od národných a historických predsudkov.
• Poslucháč bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do
didaktického systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musí byť smerodajná aj spoločenská zodpovednosť.
• Poslucháč má byť orientovaný a presdvečený o racionálnych a vedecky podložených historických
vedomostiach. .
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Dokáže efektívne a samostatne pracovať odbornou literatúrou a historickými prameňmi, ako aj
historickým mapami a štatistickými údajmi.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Periodizácia dejín Uhorska v 18-19. storočí. Demografickýé a etnický vývin Uhorska
2. Uhorsko po porážke povstania Fr. Rákócziho II. Znovuosídlenie Dolnej zeme, južného
Podunajska.
3. Hospodárske a spoločenské zmeny za vlády Márie Terézie a Jozefa II. Obdobie osvietenského
absolutizmu
4. Doba napoleonských vojen. Uhorské snemy reformného obdobia.
5. Začiatky moderných národných hnutí v Uhorsku, Chorvátsku a Sedmohradsku. Hospodárska
sociálna a kulturná charakteristika prvej polovice 19. storočia.
6. Revolúcie a boj za nezávislosť Uhorska v rokoch 1848/49. Národnostná otázka: programy,
konflikty a
7. Centralizačná politika Viedne v období neoabsolutizmu. Memorandové hnutia Slovákov,
Rumunov, a Srbov, politika maďarskej emigrácie.
8. Rakúsko-uhorské vyrovnanie. Charakteristika dualizmu.
9. Modernizácia ekonomiky a spoločnosti.
10. Politické dejiny dualizmu.
11. Národnostná otázka, migrácia, asimilácia a masové vysťahovanie.
12. Zahraničná politika Rakúsko-Uhorska na Balkáne
13. Prvá svetová vojna a zánik multietnického Uhorského královstva.

Odporúčaná literatúra:
-Csorba László: A tizenkilencedik század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. 270 s. s. -
(Magyar Századok). - ISBN 963 9252 16 6.
- Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711-1914.
Pécs, Kronosz Kiadó –Pécsi Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesüle, 2010. 609 s. - ISBN
978-963-06-7961-9.
- Kónya Peter a kol.: Dejiny Uhorsk0a 1000–1918.) Citadella, Bratislava, 2014. 787 s. ISBN
978-80-89628-59-9.
- Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. História, Holnap Kiadó, Budapest,
2001. 372 s. - ISBN 963 346 426 9.
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Kováč, Dušan – Dangl, Vojtech – Dudeková, Gabriela (red.): - Slováci po rakúsko-uhorskom
vyrovnaní : Postupujúca modernizácia habsburgskej monarchie. Budovanie centralizovanôho
Uhorska. Modernizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku. Literárne informačné
centrum, Bratislava, 2012. 399 s. - ISBN 978-80-8119-061-2.
Kováč, Dušan (red.): Slovensko v 20. storočí 1901-1914, 1914-1918, I-II. zv. Bratislava, VEDA.
2007-2008.
-Szarka László: Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918 / Szarka
László. - 2. vyd. - Bratislava : Kalligram Könyvkiadó, 1999. - 345s. - ISBN 80-7149-318-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/MVH/22

Názov predmetu: Dejiny druhej svetovej vojny

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

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií: Pravidelná účasť na seminároch,
plnenie seminárnych úloh, úspešné absolvovanie písomného priebežného testu. Podiel jednotlivých
kritérií je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%, záverečný test - 60%.
Podmienkou úspešného absolvovania testu je získanie minimálne 50 % z maximálneho možného
hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %, D
– 60 – 69 %, E – 50 -59 %. V prípade neospravedlnenej neúčasti pripísaní testu sa študent hodnotí
známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny písania testu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základné pojmy talianského fašizmu, národného socializmu v Tretej ríši a
stalinského komunizmu v Sovietskom zväze.
• Poslucháč bude mať prehľad o politických a vojenských dejinách druhej svetovej vojny
• Poslucháč bude poznať aktuálny stav historiografie o kľúčových otázkach svetového konfliktu
dvoch veľmocenských zoskupení počas druhej svetovej vojny.
• Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy z dejín druhej svetovej
vojny.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru k dejinám druhej svetovej vojny.
• Poslucháč bude mať prehľad o relevantných primárnych historických a dipolomatických
prameňov k dejinám vojenských konfliktov, konferencií spojencov, ako aj rasovej vojny proti
židovskému obyvateľstu Európy..
Zručnosti:
• Poslucháč bude vedieť identifikovať odborné problémy druhej svetovej vojny, skúmať a
formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich s využitím
praktických postupov v praxi.
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou k dejinám druhej svetovej
vojny.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
• Poslucháč v rámci danej vedeckej disciplíny bude schopný odlišovať vedecky podložené
historické javy od pseudojavov.
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• Poslucháč bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do
didaktického systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Versailleský mierový systém a medzinárodné vzťahy v medzivojnovej Európe
2. Nástup Adolfa Hitlera a jeho prípravy na vojnu. Anschluss. Mníchovská zmluva a rozbitie ČSR.
3. Následky paktu medzi Treťou ríšou a Sovietskym zväzom v roku 1941.
4. Bleskové vojny proti Poľsku, Dánsku, Nórsku a Francúzsku.
5. Vojna proti spojenému kráľovstvu a v Antlantiku.
6. Vojna na Balkáne, v severnej Afrike a v Taliansku 1941-1943
7. Operácia Barbarossa – útok proti ZSSR.
8. Japonská expanzia. Japonský útok na Pearl Harbour.Vstup Spojených štátov do vojny
9. Bitky o Moskvu, Leningrad a Stalingrad. Konferencie spojencov v Casablance, a Teheráne
10. Rasová vojna. Getoizácia a deportácia židov. Holokaust.
11. Konferencia na Jalte. Deň D a západný front. Sovietska protiofenzíva Bagration.
12. Kolaborácia a odboj v Európe. Quisling, Tiso, Szálasi. Partizánske vojny v Sovietskom zväze,
vo Francúzsku,Taliansku, Juhoslávii. Partizánske povstania vo Varšave, na Slovensku
13. Bitka o Berlín. Kapitulácia a obsadenie Nemecka. Postupimská konferencia. Kapitulácia
Japonska

Odporúčaná literatúra:
- Commager, H. S. A második világháború története. Holnap Kiadó, Budapest, 2003. 442 s. ISBN
963 346 117.
- Evans, Richard, J.: A Harmadik Birodalom háborúban. Hogyan taszították a nácik katasztrófába
Németországot. Park Kiadó, Budapest, 2014. 923 s. ISBN 978-963-355-027-4
- Karsai László: Holokauszt. Pannonica Kiadó, Budapest, 2001. 430 s. ISBN 963 9252 25 5.
- Keegan, John: A második világháború Európa Kiadó, Budapest 2008. 1040 s. ISBN
9789630784573.
- Ormos Mária: Nácizmus–fasizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1987. 578 s. ISBN 9631410900.
- Ránki György¨A második világháború története. Gondolat Kiadó, Budapest : Gondolat Kiadó,
1982. 651 s. ISBN 0002681.
- Ungváry Krisztián: A második világháború. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 891 s. ISBN 963
389762 9.

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

Poznámky:
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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. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/MNK/22

Názov predmetu: Dejiny kultúry národov Uhorska v 18-19. storočí

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií: Pravidelná účasť na seminároch,
plnenie seminárnych úloh, úspešné absolvovanie písomného priebežného testu. Podiel jednotlivých
kritérií je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%, záverečný test - 60%.
Podmienkou úspešného absolvovania testu je získanie minimálne 50 % z maximálneho možného
hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %, D
– 60 – 69 %, E – 50 -59 %. V prípade neospravedlnenej neúčasti pri písaní testu sa študent hodnotí
známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny absolvovania testu.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základy dejín kultúry, osvety a školstva novovekého mnohonárodnostného
Uhorska.
• Poslucháč bude poznať aktuálny stav výskumu kľúčových otázok v slovenskom a maďarskom
vedeckom kontexte.
• Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy z dejín kultúry a osvety
novovekého Uhorska.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru k dejinám kultúry a osvety novovekého
Uhorska.
• Poslucháč bude mať prehľad o relevantných primárnych historických prameňoch, zákonoch k
dejinám kultúry a osvety novovekého Uhorska.
Zručnosti:
• Poslucháč bude vedieť identifikovaťzákladné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické
a praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich s využitím praktických postupov v praxi.
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou k dejinám kultúry a opsvety
mnohonárodnostného Uhorska v 18-19. storočí.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
• Poslucháč v rámci danej vedeckej disciplíny bude schopný odlišovať vedecky podložené
historické javy od historických mýtov a predsudkov.
• Poslucháč bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do
didaktického systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
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Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky novovekých kultúrnych dejín Uhorska
2. Stav ľudového, stredného a vysokého školstva v Uhorsku
3. Dopady protireformácie na vzdelanostný systém v Uhorsku a Sedmohradsku.
4. Význam školskej reformy Márie Terézie Ratio educationis z roku 1777
5. Príčiny a následky jozefinizmu na sféry kutúry, osvety, náboženského života. Dopady jazykového
a toleračného patentu.
6. Vplyv osvieteného absolutizmu na oživenie literárneho a vedeckého života v národných
jazykoch.
7. Nové národné spisovné jazyky namiesto „mrtvej latiny“ a prvá kanonizácia národných dejín
uhorských národov.
8. Generácia „Všeslávie“ pod vedením Jána Kollára, a „Sedmohradskej školy“ pod vedením
rumunskej triády Samuil Micu-Klein, Gheorghe Şincai és Petru Maior
9. Vznik Maďarskej akadémie vied, Matice srbskej, Matice chorvátskej a Matice slovenskej.
10. Vznik politickej a kultúrnej tlače uhorských národov.
11. Modernizácia ľudového školstva, boj proti analfabetizmu.
12. Asimilačné tendencie v maďarskej vládnej politike v období dualizmu. Zrušenie Matice
slovenskej a troch slovenských gymnázií
13. Vznik nových univerzít, systém pedagogických vysokých stredných škôl

Odporúčaná literatúra:
Buzinkay Géza – Kókay György– Murányi Gábor: A magyar sajtó története Sajtóház Kiadó,
Budapest, 2002. 258 s. ISBN 9637115161.
- Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 713 s. ISBN
963 389 722 X
- Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp., 1996.
757 s. - ISBN 963 05 1717 5.
- Kosáry Domokos: Culture and Society in Eighteenth Century Hungary / Domokos Kosáry. - 1.
vyd. - Budapest : Corvina, 1987. - 249 s. - ISBN 963 13 2522 9
-Kowalská, Eva: Osvietenské školstvo (1771-1815). Nástroj vzdelania a disciplinizácie
Historický ústav SAV, Typoset Print, Bratislava, 2014. 195 s. ISBN 978-80-971540-3-5
- Mészáros István–Németh András– Pukánszky Béla: Neveléstörténet – szöveggyűjtemény. Osiris
Kiadó, Budapest, 2006. 533 s. ISBN 963 389 851 0.
- Mészáros-Németh-Pukánszky: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris
Kiadó, Bp.,1999.
- Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
584 s. ISBN 963 18 5716 6.

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/OKT/22

Názov predmetu: Dejiny praveku a staroveku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 / 0 Za obdobie štúdia: 26 / 13 / 0
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra musí poslucháč vypracovať jednu seminárnú úlohu a musí absolvovať 3 písomný
test. Študent bude pripustený k ústnej skúške ak dosiahne najmenej 50%-ný výsledok. Výsledky sa
hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch
- Plnenie seminárnych úloh
- písomné testy.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
priebežné písomné testy - 60%, pričom testy musí absolvovať minimálene na 40%.
V prípade že na konci semestra nedosiahol 50%, podmienkou na vykonanie ústnej skúšky je úspešné
absolvovanie (min. na 50%) záverečného písomného testu, ktorá sa uskutoční pred ústnou skúškou.
Na ústnej skúške študent odpovedá na dve otázky, ktoré sú zostavené z tematických okruhov,
ktorými sú poslucháči oboznámené na začiatku semestra.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91%, na získanie hodnotenia B najmenej
81%, na získanie hodnotenia C najmenej 71%, na získanie hodnotenia D najmenej 61%, na získanie
hodnotenia E najmenej 51%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháč bude poznať aktuálny status danej vedeckej disciplíny;
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny;
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Zručnosti
Poslucháč bude schopný zvážiť si dôležitosť akademickej historickej vedy v rámci spoločnosti, a
to v záujme erudovanej, slobodnej a tolerantnej školy a spoločnosti.
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.) z danej
tematiky.
Kompetencie
Študent má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
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Študent má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.

Stručná osnova predmetu:
1. Evolučná a kreačná teória, Hominizácia, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo sapiens, Homo
Sapiesn sapiens
2. Obdobie neolitu, a neolitická kultúra. Prvé mestá a prvé poľnohospodárske kultury.
3. Charakteristika štátov starovekého východu. Mezopotámia a kultúra Sumerov a Akkádov.
Zákony Hammurappiho.
4. Ríše starovekého východu: Assýrska ríša, Perzská ríša a starovek7 Izrael.
5. Straoveký Egypt - politické a kultúrne dejiny; Chronológia Egyptu,
6. Kultúra a civilizácia starovekej Číny a Indie. Brahmanizmus a Budhizmus.
7. Periodizácia gréckych dejín, a ranné obdobie gréckych dejín.
8. Klasické obdobie gréckych dejín: Vývoj štátu a spoločnosti v Athénach a v Sparte; Grécko-
perzské vojny
9. Klasická grécka demokracia počas Perikla; Helenistické obdobie; Grécka kultúra a filozofia.
10. Základná periodizácia Rímskych dejín, založenie Ríma. Obdobie kráľovstva; Rímska republika:
11. Expanzia Ríma do Itálie a do Stredomoria; punské vojny. Kríza Rímskej republiky.
12. Principát – základný politický vývoj; Dominát – kríza v Rímskej ríši, Vznik a vývoj kresťanstva.
13. Zhrnutie učiva.

Odporúčaná literatúra:
- Németh György, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szilágyi György: Görög Művelődéstörténet.
Budapest : Osiris Kiadó, 2006. ISBN 963 389 872 2.
- Németh György: Görög történelem – szöveggyűjtemény. Budapest : Osiris Kiadó, 2003. -
384. - ISBN 9633894565.
- Anne-Marie Buttin: A klasszikus Görögország. Budapest : Korona Kiadó, 2006. - 300 s. - ISBN
963 9589 44 6.
- Jean-Noel Robert: Az ókori Róma. Budapest : Korona Kiadó, 2006. - 320 s. - ISBN 963 9589
49 7.
- Hegyi Dolores: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Budapest : Osiris Kiadó, 2005. -
404. - ISBN 963 389 799 8.
- Harmatta Az ókori Róma története. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 0. - 434.
ISBN 9631944565.
- Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László: Történelem 1. A kezdetektől i. e. 500-ig.
Reáltanoda Alapítvány, 2000, ISBN 963 042348 0.
- Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László: Történelem 2, kr. e. 500-tól kr. u. 1000-
ig. Reáltanoda Alapítvány, 2001. - 364 s. - ISBN 963 04 3380x.
- Mezopotámiai uralkodók : A világtörténelem nagy alakjai / Kalla Gábor : Kossuth Könyvkiadó,
1993. - 82. - ISBN 963 09 3676-3.

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

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. Attila Simon, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/TFO/22

Názov predmetu: Historický zemepis

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií: Pravidelná účasť na seminároch,
plnenie seminárnych úloh, úspešné absolvovanie písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúca: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečný test - 60%.
Podmienkou úspešného absolvovania testu je získanie minimálne 50 % z maximálneho možného
hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %,
D – 60 – 69 %, E – 50 -59 %.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základné poznatky z historického zemepisu Európy a Karpatskej kotliny,
vrátane územia dnešného Slovenska
• Poslucháč bude vedieť pomenovať základné fakty a odborné pojmy historického zemepisu.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru historického zemepisu.
• Poslucháč bude mať prehľad o štruktúre relevantných primárnych historických prameňov
historického zemepisu.
Zručnosti:
• Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi)
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.)
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s mapami a odbornou literatúrou
• Poslucháč bude vedieť transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do
didaktického systému školského vyučovacieho predmetu dejepis
Kompetencie :
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.
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Stručná osnova predmetu:
1. Úvod.
2. Historický zemepis, ako vedný odbor. Charakteristika, vývoj, členenie a predstavitelia
historického zemepisu.
3. Pramene historicko-geografického výskumu, atlasy a mapy.
4. Topografia a vodopis Európy: hory, moria, rieky, zálivy, jazerá, ostrovy a polostrovy Európy.
5. Oblasti a regióny Európy – ich lokalizácia a charakteristika.
6. Lokalizácia štátov v minulosti a dnes. Najdôležitejšie historické provincie Európy, zmeny
politických hraníc.
7. Historický zemepis Karpatskej kotliny, vrátane územia dnešného Slovenska.
8. Topografia a vodopis Karpatskej kotliny: hory, rieky, jazerá, Karpatskej kotliny.
9. Veľkoregióny Uhorska, vrátane územia dnešného Slovenska.
10. Zmeny hraníc uhorského štátu od jeho vzniku až po 20. storočie.
11. Zmeny v územnosprávnom členení Uhorska: stolice, sikulské a saské kraje a rôzne ďalšie
privilegované územia.
12. Obce, mestá a historické typy miest Uhorska, vrátane územia dnešného Slovenska.
13. Záver, zhrnutie učiva.

Odporúčaná literatúra:
- Stolice na Slovensku / Juraj Žudel. - 1. vyd. - Bratislava : Obzor, 1984. - 201 s. - ISBN 65 027
84.
- Magyarország történeti topográfiája / Borbála Bak. - Budapest : MTA Történettudományi
Intézet, 1997. - 0. - ISBN 963049809x.
- Példatár Magyarország történeti topográfiájához / Borbála Bak. - Budapest : História, 1997. -
99. - ISBN 9630498103.
- Európa történeti földrajza / Norman J.G. Pounds ; Attila Boros. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003.
- 532. - ISBN 9633893844.
- Magyarország történeti földrajza / Frisnyák Sándor. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
- 213 s. - ISBN 963 190 334 6.
- Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. : A / György Györffi. - Budapest :
Akadémiai, 1987. - 1000. - ISBN 9630542005.
- Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajz II. : D / György Györffi. - Budapest :
Akadémiai, 1987. - 642. - ISBN 9630535335.
- A magyar nép táji-történeti tagolódása / László Kósa. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. - tk.
- 232. - ISBN 9630533855.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Árpád Popély, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/FHT/22

Názov predmetu: Kapitoly z dejín Holokaustu

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

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 100-90 bodov; B – 89-80 bodov; C – 79-70 bodov; D
– 69-60 bodov; E – 59-50. Menej ako 50 bodov – Fx

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny;
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Poslucháči vedia špecifikovať podstatu procesov výchovy a vzdelávania.
Zručnosti
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.);
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou;
Poslucháč počas vytýčeného historického bádania bude schopný správne aplikovať metodické
postupy historickej vedy;
Kompetencie
Študent má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
Študent má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Pojem holokaustu v historiografií. Židia a kresťania v staroveku.
2. Antijudaizmus v stredoveku. Kresťanské vojny, prvé pogromy.
3. Židovská otázka a antisemitizmus v rannom novoveku. Reformácia a židia. Postoj Martina
Luthera.
4. Moderný antisemitizmus v Európe. Príčiny a formy novovekého antisemitizmu. Antisemitizmus
a cionizmus.
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5. Nacistiscká ideológia a židovská otázka. Norymberské zákony.
6. Riešenie židovskej otázky na začiatku druhej svetovej vojny. Postavenie get v okupovanom
polsku.
7. „Konečné riešenie“. Konferencia vo Wansee. Vybudovanie systému táborov v Europe.
8. Systém koncentračných táborov – (vykynožovacie, pracovné a koncentračné tánbory).
Auschwitz.
9. Koniec druhej svetovej vojny a koncentračné tábory.
10. Spravodlivý medzi národmi – záchrancovia židov počas holokaustu (oscar schindler, Raul
Wallenberg, a ďalší)
11. Holokaust v Maďarsku.
12. Holokaust v západnej Europe.
13. Holokaust a dnešná spoločnosť. Záverečná debata.

Odporúčaná literatúra:
- Karsai László: Holokauszt. Pannonica Kiadó, 2001. - 430. - ISBN 963 9252 25 5.
- Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből. - 1. vyd. - Mogyoród :
Napvilág kiadó, 2002. - 132s. - ISBN 963 9350 01 x.
- Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. - 1. vyd. - Debrecen : Pedellus
Tankönyvkiadó, 2002. - 380s. - ISBN 963-9396-31-1.
- Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. - Budapest : Osiris, 2002. - 794. – ISBN
9633890276.
- Shlomo Avineri: A modern cionizmus kialakulása: A zsidó állam szellemi gyökerei. - 1. vyd. -
Budapest : Századvég Kiadó, 1994. - 266 s. - ISBN 963 8384 77 8.
- Smoel Ettinger: A zsidó nép története : A modern kor: a 17. századtól napjainkig. Budapest :
Osiris, 2003. - 404. - ISBN 963 389 2066.
- Martin Broszat Auschwitz parancsnoka voltam : Rudolf Höss emlékiratai. - 1. vyd. - Budapest :
Jaffa Kiadó, 2017. - 319 s. - ISBN 978 615 5609 52 7.
- Grüll Tibor - Répás László A zsidóság és Európa : Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-
társadalmi gyökereiről. - 1. vyd. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 2006. - 234 s. - ISBN 963
7052 27 5.
- Simon Attila: Dunaszerdahely - Kis Palesztina = Dunajská Streda - Little Palestine : Útikalauz
egy eltűnt zsidó közösség történetéhez - A Short Guide to the history of the Jewish Community.
- 1. vyd. - Bratislava : Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2015. - 88 s. - ISBN
978-80-969192-9-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Attila Simon, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/MOD/22

Názov predmetu: Metodika vyučovania dejepisu

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
 Pravidelná účasť na hodinách (60 bodov, resp 60%).
 Písomná seminárna práca, portfólio (40 bodov, resp 40%).
Počas pravidelnej účasti na hodinách sa predpokladá aktívna účasť.
Vypracovanie písomnej seminárnej práce sa nazýva portfólio. Hodnotiace kritériá portfólia:
primerané štúdium odbornej literatúry, knižničná alebo online práca so sekundárnou literatúrou;
adekvátnosť zvolených metód; úroveň resp. kvalita spracovania biografických a bibliografických
údajov; vlastná interpretačná aktivita, tvorivosť, nápaditosť postrehov a názorov; práca s prameňmi
a odbornou literatúrou, korektné citovanie a parafrázovanie.
Podmienkou úspešného celkového absolvovania predmetu je získanie minimálne 50% z
maximálneho možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Študent bude mať nasledovné odborné vedomosti, znalosti: bude poznať aktuálny status danej
vedeckej disciplíny v slovenskom a maďarskom vedeckom kontexte; bude vedieť pomenovať
základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny; bude poznať relevantnú odbornú
literatúru danej vedeckej disciplíny.
Študent bude mať nasledovné odborné zručnosti: bude môcť samostatne zbierať odborné
informácie (knižnica, internet atď.); bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou;
bude schopný brať do úvahy spoločenský kontext danej vedeckej disciplíny;
bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do didaktického
systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
Po absolvovaní štúdia, študent má mať nasledovné vedecké a spoločenské kompetencie:
Študent má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti. Študent má byť schopný zvážiť
si dôležitosť akademickej historickej vedy v rámci spoločnosti, a to v záujme erudovanej, slobodnej
a tolerantnej školy a spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
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1.Záladné pojmy metodiky vyučovania dejepisu.
2. História ako školský vyučovací predmet.
3. Základné metodické vedomosti.
4. Typy vyučovacích hodín.
5. Typológia vyučovacích metód.
6. Základy ciele a postupy výskumu učebníc dejepisu.
7. Data, fakty, a pojmy.
8. Základné ciele a základné pedagogické činností počas vyučovania dejepisu.
9. Metodika používania učebnice dejepisu.
10. Metodika používania školskej historickej mapy.
11. Základy metodiky práce s historickými prameňmi.
12. Organizácia vyučovacej hodiny dejepisu.
13. Metodika individuálnej a kolektívnej práce počas vyučovacej hodiny.

Odporúčaná literatúra:
--F. Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. 1. vyd. Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó,
2002. ISBN 963 9310 38 7.
--Kaposi József: Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Budapest, 2020.
--Katona, A.– Sallai, J.: A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
--Kmeť, Miroslav: História a dejepis. Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu. Vyd. IPV Inštitút
priemyselnej výchovy, Žilina, 2018. ISBN 978-80-89902-11-8.
--Kojanitz, László (2019): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In:
Iskolakultúra, XXIX. Évf. 11. szám, 2019. november, 54-77. (http://www.iskolakultura.hu/
index.php/iskolakultura/article/view/33039)
--Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába / Barnabás
Vajda. - 2. vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. - 184 s. - ISBN 978-80-8122-239-9.
Prvé vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. - 205 s. - ISBN 978-80-89234-86-8.
--Vajda Barnabás: Történelemdidaktika és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem,
Tanárképző Kar, Komárom, 2020. ISBN 978-80-8122-345-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/NMM/22

Názov predmetu: Národné hnutia v Uhorsku v 18. a 19. stor.

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií: Pravidelná účasť na seminároch,
plnenie seminárnych úloh, úspešné absolvovanie písomného priebežného testu. Váha jednotlivých
činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%, test - 60%. Podmienkou
úspešného absolvovania testu je získanie minimálne 50 % z maximálneho možného hodnotenia.
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %, D – 60 – 69 %, E
– 50 -59 %. Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlenej neúčasti pri
písaní testu sa študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny testu.

Výsledky vzdelávania:
Poslucháči si osvoja základné poznatky o obsahu, formách a typoch národotorných nacionalizmov a
vzniku moderných národných spoločností v západnej, strednej a východnej Európe, ako aj základnú
faktografiu o ich vzťahu k mnohonárodnostným štátom a kapitalistickým premenám.
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základy národnostnej a etnoregionej štruktúry multietnického Uhorského
kráľovstva, Sedmohradska a Chorvátskeho kráľovstva, zmeny ich vzájomného vzťahu a viedeňskej
politiky voči maďarským a nemaďarským elitám
• Poslucháč bude vedieť základné pojmy stavovských národov ako a pozná sociálnu, jazykovúő
bázu národotvorných nacionalizmov v rámci Uhorska
• Poslucháč bude vedieť pomenovať jednotlivé periódy národných hnutí Maďarov, sedmohradských
Rumunov, Chorvátov, Slovákov, Nemcov, Srbov, Rusínov
• Poslucháč bude poznať ich základné požiadavky
• Poslucháč si osvojí základné údaje o vytvorení spisovných jazykov, vedeckých a literárnych
spolkov jednotlivých národných hnutí
• Poslucháč bude poznať priebeh ozbrojených národnostných onfliktov v rokoch 1848-1849
• Poslucháč bude mať prehľad o národnostnej politike uhorských vlád v období dualizmu
• Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy z dejín národných hnutí
Uhorska a priebehu národnej dezintegrácie Uhorska v roku 1918
Zručnosti:
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• Poslucháč bude vedieť identifikovať odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich na základe odbornej literatúry k dejinám
nacionalizmu.
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou k dejinám národných hnutí
v Uhorsku
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať aj s primárnymi historickým prameňmi.
• Poslucháč v rámci danej vedeckej disciplíny bude schopný odlišovať vedecky podložené
historické javy od nacionálych stereotypov a predsudkov.
• Poslucháč bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do
didaktického systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Nacionalizmus ako národotvorná ideológia a reakcia na systém stavovských privilégií. Prvé
programy národných hnutí.
2. Typologické osobitosti a rozdiely národných hnutí v multietnickom Uhorsku, Chorvátsku a
Sedmohradsku.
3. Jazykové a kultúrne programy národných hnutí v Uhorsku: kodifikácia spisovných jazykov na
začiatku 19. storočia.
4. Sociálna báza a jazykovo-kultúrne a politické programy maďarského národného hnutia do roku
1848
5. Začiatky rumunského národného hnutia v Sedmohradsku a vo východnom Uhorsku. Štatúty
guberniálneho Sedmohradska. Diploma Leopoldinum, Suplex Libellum Valachorum. Cirkevné
autonómia rumunskej pravoslávnej cirkvi.
5. Rumunské národné hnutie v 19. storočí: programy sedmohradsekj autonómie, rumunsko-
maďarský ozbrojený konflikt v rokoch 1848-1849. Opakovaná unia Sedmohradska a Uhorska v
rokoch 1848, 1868.
6. Nemecké enklávy v Sedmohradsku a Uhorsku. Sasská autonómia v Sedmohradsku. Nemecké
politické hnutia a vplyvy pangermanizmu v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia.
Asimilačné straty Nemcov v období dualizmu.
7. Zmeny právného stavu Chorvátskeho kráľovstva a vojenského pohraničia. Vývoj chorvátskych
národných programov. Maďarsko-chorvátsky ozbrojený konflikt v rokoch 1848-1849. Maďarsko-
chorvástke vyrovnanie v roku 1868.
8. Jazykovo-politické emancipačné úsilia a program teritoriálnej autonómie slovenského národneho
hnutia v Hornom Uhorsku.
9. Srbské národné hnutie v južnom Uhorsku po likvidáci osmanskej nadvlády. Ilírské jazykové
hnutie. Srbsko-maďarský konflikt a vznik Temešsko-srbskej vojvodiny v rokoch 1848-1849.
10. Rusíské národné hnutie a grécko-katolická cirkev Rusínov. Rusofilské, proukrajinské a
uhrofilské prúdy v rusínskej elite.
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11. Cirkevné prúdy v židovskej komunite v Uhorsku: ortodoxné komunity a hnutie neológov.
Rapídna asimilácia a prouhorská lojalita židov v období dualizu.
12. Národnostné diaspory v Uhorsku: Arméni, Gréci, Bulhari, Česi, Poliaci.
13. Rozpad Uhorska a ralizácia sebaurčovacieho práva nemaďarských národov Uhorska v rokoch
1918-1919. Medzinárodný kontext národnoemancipačných hnutí v Európe v prvej a druhej polovici
19. storočia

Odporúčaná literatúra:
- Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1996.
336 s. - ISBN 963 09 2835 3.
- Hroch, Miroslav: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření evropských
národů, SLON, Praha 2011. 315 s. - ISBN 978-80-7419-010-0.
Kónya, Peter (ed.): Dejiny Uhorska (1000-1918) Citadella, Bratislava, 2014. 787 s. ISBN
978-80-89628-59-9.
- Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20.
században. Budapest 2001.
- Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában, Akadémiai Kiadó,
Budapest 1977. - 385 s. - ISBN 963 05 1239 4.
- Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20.
században. Helikon Könyvkiadó, Budapest, 2020. – 440 s. ISBN 978-963-479-452-3

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/TST/22

Názov predmetu: Pomocné vedy historické

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Vypracovania seminárnej práce
- a záverečného písomného testu.
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je získanie minimálne 50 % z maximálneho
možného hodnotenia predmetu. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny;
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Poslucháči vedia špecifikovať podstatu procesov výchovy a vzdelávania.
Zručnosti
Poslucháč počas vytýčeného historického bádania bude schopný správne aplikovať metodické
postupy historickej vedy;
Poslucháč bude schopný naplánovať, tj. vytýčiť si relevantné ciele konkrétneho historického
bádania
Poslucháč vie pracovať efektívne samostatne.
Kompetencie
Študent má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
Poslucháč bude schopný zvážiť si dôležitosť akademickej historickej vedy v rámci spoločnosti, a
to v záujme erudovanej, slobodnej a tolerantnej školy a spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika pomocných vied historických a ich význam.
2. Chronológia: kalendár, označovanie rokov, špeciálne spôsoby datovania;
3. Úvod do paleografie a jej členenie, Písacie látky.
4. Vznik, vývoj a členenie diplomatiky, Vonkajšie a vnútorné znaky listín;
5. Funkcie pečate. Spôsoby pečatenia. Typológia a vývoj pečatí;
6. Základné heraldické pojmy. Vznik a vývoj erbovníctva; Časti erbu a spôsob jeho opisu.



Strana: 42

7. Pôvod a vývoj genealógie. Pramene genealogického bádania. Genealogické metódy;
8. Kroniky, gestá, ročenky a legendy.
9. Základné pojmy numizmatiky, počiatky a vývoj mincovníctva
10. Historická geografia
11. Archontológia. Dáta, letopočti, osoby ako dôležité pomôcky pre politické a cirkevné dejiny
12. Prozopográfia. Ako treba spracovať životnú dráhu jedinca alebo ako napísať dejiny konkrétnej
rodiny.
13. Význam archeológie z hľadiska opisu historických udalostí

Odporúčaná literatúra:
A történelem segédtudományai : A / Iván Bertényi. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003. - 320. -
ISBN 9633895057.
Kis magyar címertan / Bertényi Iván. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1983. – 128 s.
- ISBN 963 281 195.
A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig / Madas Edit, Monok István. - 1. vyd. -
Budapest : Balassi Kiadó. - 183 s. - ISBN 963 506 176 5.
A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. - 1. vyd. -
Budapest : Balassi Kiadó, 2003. - 238 s. - ISBN 963 506 452 7.
A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben (Az egyházi archontológia készítésének
módszertana és gyakorlata) / C. Tóth Norbert. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
nominatae Acta Historica 135. (2013) 101–123. (academia.edu)
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza – Sáros vármegye / Nógrády Árpád. Bp., 2021.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Attila Simon, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/TKC/22

Názov predmetu: Spoločnosť, kultúra, civilizácia

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky štúdie sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:
• Pravidelná účasť na vyučovaní (60 bodov, tj. 60 %).
• Písomná seminárna práca, portfólio (40 bodov, tj. 40 %).
Pri pravidelnej účasti na hodinách sa predpokladá aktívne zapojenie študenta, ktoré je možné
dosiahnuť kladením otázok alebo aktívnym zapojením sa do odborného diskurzu.
Vypracovanie písomnej seminárnej práce je tzv portfólio. Kritériá hodnotenia portfólia: primerané
štúdium literatúry; knižničná alebo online práca so sekundárnou literatúrou; primeranosť zvolených
metód; kvalita, teda kvalitné spracovanie biografických a bibliografických údajov; samostatná
interpretačná práca, kreativita, vynaliezavosť postrehov a názorov; práca so zdrojmi a literatúrou;
správne citovanie a parafrázovanie.
Podmienkou úspešného ukončenia predmetu je získanie minimálne 50% maximálneho možného
počtu bodov. Škála hodnotiacej škály: A - 90-100%, B - 80 -89%, C - 70-79%, D - 60 - 69%, E
- 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Študent má v rámci predmetu odborné vedomosti a zručnosti, ktoré musí mať učiteľ dejepisu na
základnej a strednej škole. Predmet má silný praktický obsah založený na teoretických základoch.
Študent bude disponovať týmito odbornými zručnosťami: bude poznať aktuálny stav daného
odboru po obsahovej aj metodickej stránke v rámci pravidiel predpísaných na základnej a strednej
škole.
Po ukončení štúdia má študent tieto vedecké a sociálne kompetencie:
schopný identifikovať vedecké problémy;
je schopný formulovať teoretické otázky;
je schopný samostatne pracovať s primárnymi historickými prameňmi;
je schopný vážiť váhu a dôležitosť akademických dejín v spoločnosti, a to všetko v kontexte
vzdelanej, slobodnej a tolerantnej školy a spoločnosti.
Študent po ukončení štúdia disponuje týmito vedeckými a spoločenskými kompetenciami:
schopnosť orientovať sa v základných metódach historickej vedy s prihliadnutím na spoločenské
potreby v kontexte daného študijného odboru, vzdelaný, slobodný a tolerantný škola a spoločnosť.

Stručná osnova predmetu:
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1.Cirkev a spoločnosť, zmena vzdelanostných pomerov, premena literatúry.
2. Renesancia.
3. Miesta spoločenského vzostupu. Možnosti postupu v cirkevnej a svetskej oblasti.
4. Reformácia a protireformácia (Péter Pázmány).
5. Národná literatúra a knihotlač. Formy šľachtickej, mestskej a vidieckej kultúry.
6. Prílady šlachtickej kulúry: Gábor Bethlen, II. Ferenc Rákóczi.
7. Počiatky modrnej pedagogiky (J. A. Comenius).
8. Barocká kultúra.
9. Výnimočné ženské postavy (Ilona Zrínyi).
10. Novodobé politické revolúcie a kultúra.
11. Kultúra a náboženstvo v 19. a 20. storočí.
12. Proces sekularizácie.
13. Šport a jeho vplyv na spoločenstvo v modernej dobe.

Odporúčaná literatúra:
--A középkor története / Felipe Fernández-Armesto. - Budapest : Atheneum, 2003. - 234. – ISBN
963 9252 29 8.
--A középkor története / Katus László : Pannonica Kiadó, 2001. - 400. - ISBN 963 9252 04 2.
Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény : Európa és Közel-Kelet IV-XV. század / Sz.
Jónás Ilona. - Budapest : Osiris, 2002. - 382. - ISBN 963 379 549 4.
--A katedrálisok kora / Georges Duby. - Budapest : Gondolat, 1984. - 332. - ISBN 963 281 385 5.
--Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század : A mindennapi élet struktúrái:
a lehetséges és a lehetetlen / Fernand Braudel. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat, 1985. - 640 s. -
ISBN 963 281 615 3.
--Az értelmiség a középkorban / Jacques Le Goff. - Budapest : Osiris, 2002. - 392. - ISBN 963
379 736 5.
--A középkor alkonya: Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és
Németalföldön a XIV. és XV. században / Johan Huizinga : Magyar Helikon, 1976. - 330. – ISBN
963 207 196 4.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/HET2/22

Názov predmetu: Všeobecné dejiny dvadsiateho storočia 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
 Pravidelná účasť na hodinách (10 bodov, resp 10%).
 Písomná seminárna práca, portfólio (20 bodov, resp 20%).
 Absolvovanie písomného testu (30 bodov, resp 30%).
 Ústna skúška (40 bodov, resp 40%).
Počas pravidelnej účasti na hodinách sa predpokladá aktívna účasť, ktorá sa preukáže kladením
otázok alebo aktívnym zapájaním do odbornej diskusie.
Vypracovanie písomnej seminárnej práce sa nazýva portfólio. Hodnotiace kritériá portfólia:
primerané štúdium odbornej literatúry, knižničná alebo online práca so sekundárnou literatúrou;
adekvátnosť zvolených metód; úroveň resp. kvalita spracovania biografických a bibliografických
údajov; vlastná interpretačná aktivita, tvorivosť, nápaditosť postrehov a názorov; práca s prameňmi
a odbornou literatúrou, korektné citovanie a parafrázovanie.
Úspešné absolvovanie písomného vedomostného testu v rozsahu obsahovej osnovy predmetu,
pričom úspešnosť tu znamená dosiahnutie aspoň 50% dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú
úlohu.
Úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AIS-e. V prípade
neospravedlnenej neúčasti skúške sa študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať
dva opravné termíny skúšky. Úspešnosť ústnej skúšky znamená dosiahnutie aspoň 50%
dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú úlohu.
Podmienkou úspešného celkového absolvovania predmetu je získanie minimálne 50% z
maximálneho možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Študent bude mať nasledovné odborné vedomosti, znalosti: bude poznať aktuálny status danej
vedeckej disciplíny v slovenskom a maďarskom vedeckom kontexte; bude vedieť pomenovať
základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny; bude poznať relevantnú odbornú
literatúru danej vedeckej disciplíny.
Študent bude mať nasledovné odborné zručnosti: bude môcť samostatne zbierať odborné
informácie (knižnica, internet atď.); bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou;
počas vytýčeného historického bádania bude schopný správne aplikovať metodické postupy
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historickej vedy; bude vedieť správne aplikovať heuristické postupy a techniky zbierania a
zhromažďovania historických poznatkov.
Po absolvovaní štúdia, študent má mať nasledovné vedecké a spoločenské kompetencie: Študent
má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii. Študent má byť
zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.

Stručná osnova predmetu:
.Povojnový vývoja jednotlivých štátov a medzinárodného spoločenstva.
2. Definície a základné pojmy studenej vojny.
3. Rôzne periodizácie studenej vojny.
4. Politické a vojenské doktríny studenej vojny.
5. Charakter a priebeh dekolonizačného procesu.
6. Charakter a dynamika studenej vojny.
7. Bipolárny a multipolárny svetový system (USA, SSSR, Čína).
8. Ohniská politických (1956, 1968) a vojnových konfliktov studenej vojny.
9. Studená vojna ako mierové súperenie veľmocí.
10. Studená vojna ako skutočný konflikt rôznych záujmov (Korea, Vietnam, Afganistan, Blízky
východ).
11. Svet v druhej polovici 20. Storočia.
12. Stredná a Východná Európa a Sovietsky zväz počas studenej vojny.
13. Kríza sovietskeho mocenského systému, roky 1989-1991.

Odporúčaná literatúra:
--Békés Csaba: Európából Európába : Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945-1990. 1.
vyd. Budapest : Gondolat Kiadó, 2004. ISBN 963 9567 19 1.
--Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945-1989. Budapest : Dialóg Campus Kiadó, 2005. ISBN
963 9542 85 7.
--Gaddis, John Lewis: Most már tudjuk : A hidegháború történetének újraértékelése. Budapest :
Európa, 2001. ISBN 963 07 6936 0.
--Judt, Tony: Povojnová európa : História po roku 1945. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2005.
ISBN 978 80 8085 185 9.
--Kissinger, Henry: Világrend. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2015.
--Németh István: Európa 1945-2000 - A megosztástól az egységig. 1. vyd. Budapest, Aula,
2004. ISBN 963 9585 20 3.
--Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet 1890-1945, I. kötet. 1. vyd., Budapest,
Korona Kiadó, 1999. ISBN 963 903 627-7.
--Reynolds, David: One World Divisible, A Global History since 1945. Norton 2000.
--Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. 2. Kiadás. Selye János Egyetem
Tanárképző Kara, Komárom, 2020.
--Vajda, Barnabás: Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo východnej Európe / Vajda
Barnabás. Révész Béla (Recenzent), Popély Árpád (Recenzent). - 1. vyd. - Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2013. - 178 s. [12,4 AH]. - (Monographiae Comaromienses 11.). - ISBN
978-80-8122-084-5.
--Vajda Barnabás: Detente and Emancipation: Hungary, the Soviet Bloc, and International
Politics, 1944-1991. DOI 10.1162/jcws_r_00973. In: Harvard Journal of Cold War Studies. ISSN
1520-3972, Vol. 22, No. 4 (2020), p. 233-234. CCC, WoS. Q WoS=Q4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:
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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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/HET1/22

Názov predmetu: Všeobecné dejiny dvadsiatého storočia 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
K tomu aby bol pripustený k ústnej skúške musí poslucháč dosiahnuť aspoň 50%ný výsledok.
Hodnotenie ústnej skúšky sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%, C – 70 -79%, D –
60 - 69%, E – 50 -59%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny;
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Poslucháči vedia špecifikovať podstatu procesov výchovy a vzdelávania.
Zručnosti
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou;
Poslucháč počas vytýčeného historického bádania bude schopný správne aplikovať metodické
postupy historickej vedy;
Poslucháč bude schopný naplánovať, tj. vytýčiť si relevantné ciele konkrétneho historického
bádania
Kompetencie
Študent má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
Poslucháč bude schopný zvážiť si dôležitosť akademickej historickej vedy v rámci spoločnosti, a
to v záujme erudovanej, slobodnej a tolerantnej školy a spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Versailleský mierový systém a jeho dôsledky.
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2. Politické a ekonomické aspekty vývoja sveta v prvých rokoch po prvej svetovej vojne.
Hospodárstvo, politické smery, Charakteristika medzinárodných vzťahov v 20. rokoch 20. storočia.
3. Rusko v rokoch 1917-22. Pád cárizmu, októbrová revolúcia boľševikov, občianska vojna.
4. Taliansko a taliansky fašizmus medzi dvoma svetovými vojnami.
5. Weimarská republika, jej politický systém a zahraničná politika. Vznik nacizmu.
6. Demokratické štáty západnej Európy: Veľká Británia a Francúzsko.
7. Spoločnosť a hospodárstvo USA v dvadsiatych rokoch. Veľká hospodárska kríza. New Deal.
8. Stalinizmus a dejiny ZSSR. Kolektivizácia, Gulagy, a koncepčné procesy.
9. Nemecko počas nacizmu. Vybudovanie totalitného štátu.
10. Európa v tridsiatych rokoch. Španielska občianska vojna a Anschluss.
11. Svet pred druhou svetovou vojnou. Čína a Japonsko.
12. Druhá svetová vojna. Periodizácia. Charakteristika jednotlivých etáp. Protifašistická aliancia.
13. Zhrnutie učiva,

Odporúčaná literatúra:
- Németh István: 20. századi történet. I. Európa. Bp. Osiris, 2005. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/
tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_20_szazad_egytort_1/adatok.html
- Németh István: 20. századi történet. II. Európán kívüli országok. Bp. Osiris, 2005. https://
regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_20_szazad_egytort_2/adatok.html
- Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Budapest : Osiris Kiadó,
1999. - 515. - ISBN 9633895014.
- Ormos Mária – Krausz Tamás: Hitler – Sztálin. Pannonica, 2003. - 330. - ISBN 9638469943.
- Paul Johnson: A modern kor. Budapest : Aquila, 2000. - 410. - ISBN 9639302201.
- Heller, Mihail: A Szovjetunió története. Budapest : Osiris Kiadó, 2003. - 677. - ISBN
9633895464.
- Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története 1914-1991. A rövid XX. század 1.
vyd. - Budapest : Kossuth Kiadó, 2008. - 223 s. - ISBN 978-963-09-5860-8.
- John Lukacs: Az Egyesült Államok 20. századi története. Budapest : Gondolat Kiadó, 1988.
488. - ISBN 9632818598.
- John Keegan: A második világháború. Budapest : Európa, 2008. - 1040. - ISBN
9789630784573.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. Attila Simon, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/UET1/22

Názov predmetu: Všeobecné dejiny novoveku 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
 Pravidelná účasť na hodinách (10 bodov, resp 10%).
 Písomná seminárna práca, portfolio (20 bodov, resp 20%).
 Absolvovanie písomného testu (30 bodov, resp 30%).
 Ústna skúška (40 bodov, resp 40%).
Počas pravidelnej účasti na hodinách sa predpokladá aktívna účasť, ktorá sa preukáže kladením
otázok alebo aktívnym zapájaním do odbornej diskusie.
Vypracovanie písomnej seminárnej práce sa nazýva portfólio. Hodnotiace kritériá portfólia:
primerané štúdium odbornej literatúry, knižničná alebo online práca so sekundárnou literatúrou;
adekvátnosť zvolených metód; úroveň resp. kvalita spracovania biografických a bibliografických
údajov; vlastná interpretačná aktivita, tvorivosť, nápaditosť postrehov a názorov; práca s prameňmi
a odbornou literatúrou, korektné citovanie a parafrázovanie.
Úspešné absolvovanie písomného vedomostného testu v rozsahu obsahovej osnovy predmetu,
pričom úspešnosť tu znamená dosiahnutie aspoň 50% dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú
úlohu.
Úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AIS-e. V prípade
neospravedlnenej neúčasti skúške sa študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať
dva opravné termíny skúšky. Úspešnosť ústnej skúšky znamená dosiahnutie aspoň 50%
dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú úlohu.
Podmienkou úspešného celkového absolvovania predmetu je získanie minimálne 50% z
maximálneho možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Poslucháči si osvoja základné javy novovekých dejín, tj. javy historického procesu
od veľkých zemepisných objavov cez rôzne varianty absolutistickej formy vládnutia až po vznik
Spojených štátov, ako aj detailný prehľad kľúčových politických, hospodárskych a sociálnych
dejín niektorých vybraných európskych štátov (Veľká Británia, Francúzsko, Prusko) vo včasnom
novoveku. Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej
disciplíny.
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Zručnosti: Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať
teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických
postupov v praxi).
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.)
bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou.
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
Kompetencie: Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných
vedomostí a spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
Poslucháč má byť schopný, či už ako vedecký pracovník, alebo ako učiteľ, na svojom pracovisku
vytvoriť atmosféru dôveryhodnosti, nápomocného a pozorného kolegu.

Stručná osnova predmetu:
Stálosť a zmena v spoločenských pomeroch. Demografické pomery v rannom novoveku. Veľké
zemepisné objavy.
2. Reformácia a protireformácia. Náboženské vojny
3. Vznik ríše Habsburgovcov. Štát Karola V. a osud ríše do konca storočia.
4. Začiatky koloniálného panstva Španielska a Portugalska.
5. Posilnenie Francúzska. Náboženské vojny vo Francúzsku.
6. Obdobie Tudorovcov v Anglicku a vznik anglikánskej cirkvi. Revolúcie v Anglicku.
7. Tridsaťročná vojna, a jej etapy.
8. Obdobie Ľudovíta XIV. vo Francúzsku. Vojna o španielské dedičstvo.
9. Rozmach Ruskej ríše v 16-17. storočí.
10. Škandinávia v 18. storočí. Veľká severská vojna a Švédsko.
11. Nemecko-rímska ríša v 18. stor. Rakúska dedičná vojna. Rozmach Pruska a sedemročná vojna.
12. Zánik Polska.
13. Zrod USA a vznik nového vládneho systému.

Odporúčaná literatúra:
Az abszolutista állam / Perry Anderson ; Géza Várady. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat, 1989. -
716s. - ISBN 963 282 133 5.
Az abszolutizmus kora. Fejezetek a kora újkori Európa történetéből / Dévényi Anna, Forgó
András, Gőzsy zoltán (szerk.). Pécs, 2019.
Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet / H.A. Diederiks. - Budapest : Osiris Kiadó,
1995. - 348 s. - ISBN 9633791049.
Európa történeti földrajza / Norman J.G. Pounds. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003. - 532 s. - ISBN
9633893844.
Kora újkori egyetemes történelem ( XV-XVIII. század) / Katona András. - 1. vyd. - Budapest :
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. - 400 s. - ISBN 978-963-19-6030-3.
A kora újkor története / Poór János. - 1. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2009. - 494 s. - ISBN 978
963 276 013 1.
A katolikus egyház története II. / Szántó Konrád. - 2. vyd. - Budapest : ECCLESIA, 1988. - 935
s. - ISBN 963 363 495 4.
A barokk pápaság : 1600-1700 / Tusor Péter. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat Kiadó, 2004. - 386
s. - ISBN 963 9567 01 9.
Az újkori kultúra története I–II. = Az európai lélek válsága a fekete pestistől az I. világháborúig /
Egon Friedell. - 3. vyd. - Budapest : Holnap Kiadó, 1998. - 735 s. - ISBN 963-346-206-1.
Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század : A mindennapi élet struktúrái:
a lehetséges és a lehetetlen / Fernand Braudel. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat, 1985. - 640 s. -
ISBN 9632816153.
Nyugat-Európa és a gyarmatbirodalmak kialakulásának kora (1500-1800) / János Poór. -
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Budapest : IKVA, 1991. - 180 s. - ISBN 9637760520.

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

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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/UET2/22

Názov predmetu: Všeobecné dejiny novoveku 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
 Pravidelná účasť na hodinách (10 bodov, resp 10%).
 Písomná seminárna práca, portfólio (20 bodov, resp 20%).
 Absolvovanie písomného testu (30 bodov, resp 30%).
 Ústna skúška (40 bodov, resp 40%).
Počas pravidelnej účasti na hodinách sa predpokladá aktívna účasť, ktorá sa preukáže kladením
otázok alebo aktívnym zapájaním do odbornej diskusie.
Vypracovanie písomnej seminárnej práce sa nazýva portfólio. Hodnotiace kritériá portfólia:
primerané štúdium odbornej literatúry, knižničná alebo online práca so sekundárnou literatúrou;
adekvátnosť zvolených metód; úroveň resp. kvalita spracovania biografických a bibliografických
údajov; vlastná interpretačná aktivita, tvorivosť, nápaditosť postrehov a názorov; práca s prameňmi
a odbornou literatúrou, korektné citovanie a parafrázovanie.
Úspešné absolvovanie písomného vedomostného testu v rozsahu obsahovej osnovy predmetu,
pričom úspešnosť tu znamená dosiahnutie aspoň 50% dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú
úlohu.
Úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AIS-e. V prípade
neospravedlnenej neúčasti skúške sa študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať
dva opravné termíny skúšky. Úspešnosť ústnej skúšky znamená dosiahnutie aspoň 50%
dosiahnuteľných bodov na túto čiastkovú úlohu.
Podmienkou úspešného celkového absolvovania predmetu je získanie minimálne 50% z
maximálneho možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Výsledky vzdelávania:
Študent bude mať nasledovné odborné vedomosti, znalosti: bude poznať aktuálny status danej
vedeckej disciplíny v slovenskom a maďarskom vedeckom kontexte; bude vedieť pomenovať
základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny; bude poznať relevantnú odbornú
literatúru danej vedeckej disciplíny; bude poznať tak tradičné ako aj novšie vedecké postupy danej
vedeckej disciplíny.
Študent bude mať nasledovné odborné zručnosti: bude môcť samostatne zbierať odborné
informácie (knižnica, internet atď.); bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou;
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bude schopný transformovať osvojený vedecký systém danej vedeckej disciplíny do didaktického
systému školského vyučovacieho predmetu dejepis.
Po absolvovaní štúdia, študent má mať nasledovné vedecké a spoločenské kompetencie: Študent
má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu. Študent má byť schopný
zvážiť si dôležitosť akademickej historickej vedy v rámci spoločnosti, a to v záujme erudovanej,
slobodnej a tolerantnej školy a spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
1.Historická periodizácia obdobia 1789-1918.
2. Európa počas francúzskej revolúcie: osobnosti, politické strany a frakcie, charakter rôznych
štátnych formácií.
3. Napóleonske vojny.
4. Anglicko ako príklad klasickej priemyselnej revolúcie.
5. Priebeh a spoločenské následky priemyselnej revolúcie: príklad Francúzska a Nemecka.
6. Zahraničná politika USA: Monroe-ova doktrína.
7. USA ako mocenský factor v Ázii. Občianska vojna v USA.
8. Národné zjednotenie Talianska a Nemecka.
9. Vnútropolitické a zahraničnopolitické následky zjednotenia Talianska a Nemecka.
10. Mocenské presuny na Balkáne.
11. Sieť politických a vojenských spojeneckých systémov pred prvou svetovou vojnou.
12. Prvá svetová vojna: mocenské zoskupenia, Centrálne mocnosti, Dohoda.
13. Príčiny, priebeh, vojenské a politické udalosti prvej svetovej vojny.

Odporúčaná literatúra:
--Barta János (szerk.): Egyetemes történelem. Pannonica, 2004.
--Berend T. Iván-Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Gndolat, Bp., 1987.
--Csató Tamás és kol.: Egyetemes történelmi kronológia. Tankönyvkiadó, é.n.
--Galántai József: Az első világháború. Budapest : Gondolat, 1988. ISBN 963 282 004 5.
--Németh István: Németország története. Budapest : Aula, 2004. ISBN 9639585181.
--Roberts, Martin: Európa története 1789-1914 : Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. 1.
vyd. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. ISBN 963 05 6099 2.
--Roberts, Martin: Európa története 1900-1973 : Az új barbárság kora? Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1992. ISBN 9630562464.
--Vadász Sándor: 19. századi egyetemes történelem 1789-1914. Korona, 2005.
--Vajda Barnabas: Trianonská problematika a (česko)slovenské učebnice dejepisu / Vajda
Barnabás, 2013. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva k politikám pamäti na
Slovensku a v Maďarsku. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5,
S. 185-201.

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

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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022
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Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/KET1/22

Názov predmetu: Všeobecné dejiny stredoveku 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
K tomu aby bol pripustený k ústnej skúške musí poslucháč dosiahnuť aspoň 50%ný výsledok.
Hodnotenie ústnej skúšky sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%, C – 70 -79%, D –
60 - 69%, E – 50 -59%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháči si osvoja základné momenty politického, spoločenského, náboženského a kultúrneho
vývoja Európy v ranom stredoveku (tzv. sťahovanie národov a barbarské kráľovstvá, Franská ríša,
vznik a expanzia islamu, Byzancia a Východná Európa, vznik anglického a francúzskeho štátu a
nemeckej ríše, cirkev a pápežstvo do pol. 11. stor.)
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny.
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Zručnosti
Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi).
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.)
bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou.
Poslucháč bude vedieť správne aplikovať heuristické postupy a techniky zbierania a
zhromažďovania historických poznatkov
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
Kompetencie
Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
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Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
Vie pracovať efektívne samostatne.
Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.
Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.

Stručná osnova predmetu:
1. Kríza a zánik rímskej ríše. Rozdelenie rímskej ríše po smrti cisára Theodosia.
2. Sťahovanie národov a vznik ranotredovekých barbarských štátov. Huni, Góti, Vandali,
Burgundovia, Frankovia. Odoaker v Ríme.
3. Byzantská ríša v rannom stredoveku. Panovanie Justiniána: Codex Justinianus. Cisár Herakleios.
4. Franská ríša. Merovingovia a Karolingovia. vybudovanie nových inštitúcií. Vznik východo- a
západofranskej ríše, burgundského a italského kráľovstva.
5. Vznik a rozmach islamu. činnosť Mohameda. kalifát Omajjádov. Expanzia arabov a rozpad
arabskej ríše.
6. Avari v strednej Európe, a vznik ich štátu v karpatskej kotline. Vikingské útoky a ranné štáty
v severnej Európe.
7. Štáty západných Slovanov v rannom stredoveku. Od pravlasti k založeniu štátu: Veľkomoravská
ríša a vznik českého, poľského a uhorského štátu.
8. Cirkev v rannom stredoveku. Vznik pápežského štátu.
9. Nemecko-rímska ríša. Verdunská zmluva a jej dôsledky. Vznik nemeckého cisárstva.
10. Anglicko v rannom stredoveku. Anglosasi a vznik ich štátov.
11. balkánsky polostrov v 8-10. stor. Kríza Byzantskej ríše, obrazoborci a cirkevný rozkol, vznik
Bulharského cárstva.
12. Politická, spoločenská a hospodárska premena Európy od zániku Ríma až do konca panovania
pápeža Silvestra II.
13. Kultúra raného stredoveku: od antikvity ku kresťanstvu. Konflikt viery a vedy.

Odporúčaná literatúra:
Európa a korai középkorban (3-11. század) / Angi János, Bárány Attila, Orosz István,
Papp Imre, Pósán László. DUP, Debrecen, 1997. (https://mandadb.hu/tetel/181934/
Europa_a_korai_kozepkorban_311_szazad)
Európa története / Gunst Péter. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1996. - ISBN 963 260 062 2.
A bizánci állam története / Georg Ostrogorsky. - 1. vyd. - Budapest : Osiris, 2001. - 540 s. - ISBN
963 389 117 5.
A középkor története / Katus László. Pannonica Kiadó, 2001. - 400. - ISBN 963 9252 04 2
A középkor művészete / Jannic Durand. - Budapest: Helikon, 2001. - 144 s. - ISBN 9632087089.
Az értelmiség a középkorban, Budapest, Osiris, 2002. Az értelmiség a középkorban / Jacques Le
Goff. - Budapest: Osiris, 2002. - 392. - ISBN 963 379 736 5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. Árpád Popély, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/KET2/22

Názov predmetu: Všeobecné dejiny stredoveku 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
K tomu aby bol pripustený k ústnej skúške musí poslucháč dosiahnuť aspoň 50%ný výsledok.
Hodnotenie ústnej skúšky sa udeľuje na stupnici: A – 90 -100%, B – 80 -89%, C – 70 -79%, D –
60 - 69%, E – 50 -59%.
Poslucháči na ústnu skúšku prihlasujú v AISe. V prípade neospravedlnenej neúčasti skúške sa
študent hodnotí známkou FX. Študent môže absolvovať dva opravné termíny skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Poslucháči si osvoja základné momenty politického a spoločenského vývoja najvýznamnejších
európskych štátov a teritórií vo vrcholnom stredoveku, dejín cirkvi a pápežstva od pol. 11. stor. a
dejín stredovekého mesta.
Poslucháč bude vedieť pomenovať základné dáta, fakty a odborné pojmy danej vedeckej disciplíny.
Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru danej vedeckej disciplíny.
Zručnosti
Poslucháč bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi).
Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.)
bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou.
Poslucháč bude vedieť správne aplikovať heuristické postupy a techniky zbierania a
zhromažďovania historických poznatkov
Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
Kompetencie
Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
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Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
Vie pracovať efektívne samostatne.
Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.
Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.

Stručná osnova predmetu:
1. Cirkev počas milénia. reforma cirkevných rádov a vznik nových rádov.
2. Bojujúci cirkev: križiacke výpravy v Španielsku a na severe Európy, vyhnanie moslimov zo
Sicílie, a križiacke výpravy na oslobodenie Jeruzalema.
3. Nemecko za vlády Staufovcov, Luxemburgovcov. Investitúra. Zrod dynastie Habsburgovcov.
4. Normanské výpravy do Anglicka a južného Talianska.
5. Francúzsko počas dynastie Capetovcov. Storočná vojna.
6. Švajčiarske kantóny a severotalianske mestské štáty.
7. Byzantská ríša. Vojny na Balkáne a na blízkom východe.
8. Štáty strednej Európy: český a poľský štát.
9. Premena východnej Európy: Ruský štát.
10. Pápežský štát pred novými výzvami: začiatky národných cirkví: Wyclif a Ján Hus. Husitizmus.
11. Hospodárske zmeny od 11. storočia: nové objavy a výrobné metódy. Epidémie a ich dôsledky
na populačný vývoj Európy.
12. Zmeny v kultúrnom živote Európy. Románsky, gotický štýl a renesancia.
13. Obraz Európy na konci stredoveku – zhrnutie.

Odporúčaná literatúra:
A középkor története / Katus László : Pannonica Kiadó, 2001. - 400. - ISBN 963 9252 04 2
A középkor művészete / Jannic Durand. - Budapest : Helikon, 2001. - 144 s. - ISBN
9632087089.
Az értelmiség a középkorban / Jacques Le Goff. - Budapest : Osiris, 2002. - 392. - ISBN 963 379
736 5.
A középkori gazdaság és társadalom története / Henri Pirenne. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat
Kiadó, 1963. - 395 s. - ISBN 963 281 310 3.
Európa milleniuma / Oscar Halecki. - Budapest : Századvég, 2000. - 372 s. - ISBN 963 7911 685.
Az újkori kultúra története I. = Az európai lélek válsága a fekete pestistől az I. világháborúig /
Egon Friedell. - 3. vyd. - Budapest : Holnap Kiadó, 1998. - 735 s. - ISBN 963-346-206-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

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. Árpád Popély, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/TAI1/22

Názov predmetu: Základné vedomosti z histórie. 1.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúca: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je získanie minimálne 50 % z maximálneho
možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70
– 79 %, D – 60 – 69 %, E – 50 -59 %.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč doplní svoje vedomosti zo svetových a národných dejín
• Poslucháč bude poznať základné pojmy, kronologické, biografické údaje zo svetových a
národných dejín.
• Poslucháč získa prehľad o periodizácii, o základných trendoch stredovekých a novovkých dejín
Európy, Uhorska a Slovenska.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru k svetovým a národným dejinám
• Poslucháč bude mať prehľad o základných historických príručkách k svetovým a národným
dejinám.
• Poslucháč sa oboznámí s pramennou prácou, ako aj historickými atlasmi
Zručnosti:
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
Kompetencie:
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
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1. Periodizácia stedovekých a novovekých svetových a národných dejín
2. Vznik stredovekých štátov v strednej Eruópe medzi Byzanstskou a Rímsko-nemeckou ríšou.
Prvé slovanské štátne útvary na Balkáne a v strednej Európe.
3. Príchod Maďarov do Karptaskej kotliny a založenie uhorského štátu
4. Dejiny Uhorska a jeho národov po bitku pri Moháči v roku 1526.
5. Vznik Habsburskej monarchie a konflikty s Osmanskou ríšou. v 16. a 17. storočí.
6. Reformácia a protireformácia v strednej Európe.
7. Formy absolutizmu počas vládnutia Leopolda I., Karla III., Márie Terézie a Jozefa II.
8. Napóleonské vojny a vznik ideológie moderného nacionalizmu
9. Revolúcie v Európe v rokoch 1830-1848. Vznik jednotného Talianska a Nemecka.
10. Základné údaje z dejín prvej svetovej vojny, rozpadu Habsburskej monarchie a Uhorského
kráľovstva.
11. Vznik a vývin národných štátov v strednej Európe
12. Európa počas druhej svetovej vojny a studená vojna v druhej polovici 20. storočia
13. Zhrnutie učiva.

Odporúčaná literatúra:
- A középkor története / Katus László. Pannonica Kiadó, 2001. - 400. - ISBN 963 9252 04 2
- A kora újkor története / Poór János. - 1. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2009. - 494 s. - ISBN
978 963 276 013 1.
- Kaposi József– Szabó Márta– Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez -
12. évfolyam . Írásbeli. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 320 s. - ISBN 963 19 2092 5
- Kristó Gyula– Barta János–Gergely Jenő: Magyarország története az előidőktől 2000-ig / :
Pannonica, 2002. 690 s. ISBN 9639252565.
- Kováč, Dušan: Szlovákia története. Kalligram, Pozsony, 2001. 382 s. ISBN 80 7149 384 8.
- Kinder, Hermann–Hilgemann, Werner :Világtörténelem : 249 színes oldal, 5580 tárgyszó.
Athenaeum, Budapest, 2000. 668 s. (Atlasz sorozat 3.). ISBN 963 9615 04 8.
- Papp-Váry Árpád: Történelmi atlasz, Cartographia, Budapest, 2005. 40 s. ISBN 963 352 549 7
CM.
Pete József: Történelmi érettségi tételek vázlata. Közép- és emelt szint. A Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziuma és Kolégiuma, Pécs, 2019. https://crnl.hu/tantargyioldalak/tortenelem/
vakterkep/erett.pdf

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Árpád Popély, PhD., Dr. habil. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/TAI2/22

Názov predmetu: Základné vedomosti z histórie. 2.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií:
- Pravidelná účasť na seminároch.
- Plnenie seminárnych úloh
- a záverečného písomného testu.
Váha jednotlivých činiteľov je nasledujúca: účasť na seminároch - 10%, seminárne úlohy 30%,
záverečná písomný test - 60%.
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je získanie minimálne 50 % z maximálneho
možného hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70
– 79 %, D – 60 – 69 %, E – 50 -59 %.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč doplní, resp. si upevní svoje doterajšie vedomosti zo svetových a národných dejín.
• Poslucháč bude poznať relevantnú odbornú literatúru k svetovým a národným dejinám
• Poslucháč bude mať prehľad o štruktúre relevantných primárnych historických prameňov k
svetovým a národným dejinám.
• Poslucháč sa oboznámi s pramennou prácou, ako aj historickými atlasmi.
Zručnosti:
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s odbornou literatúrou.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s primárnymi historickým prameňmi.
Kompetencie:
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia
2. Stredoveká Európa. Zánik Rímskej ríše, sťahovanie národov a vznik stredovekých štátov a ríš.
3. Vznik uhorského štátu a stredoveké dejiny Uhorska a jeho národov až po bitku pri Moháči v
roku 1526.
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4. Veľké zemepisné objavy a ich vplyv na politický a hospodársky vývoj Európy v 15. a 16. storočí.
5. Reformácia a protireformácia v Svätej rímskej ríši a Strednej Európe v 16. a 17. storočí.
6. Medzi Osmanskou a Habsburskou ríšou. Dejiny Uhorska v 16. a 17. storočí
7. Osvietenský absolutizmus v Habsburskej monarchii a v ostatných štátoch Európy v 18. storočí
8. Európa a svet v 19. storočí. Obdobie občianskych revolúcií a nacionalizmu.
9. Zjednotenie Talianska a Nemecka. Snaha o znovurozdelenie sveta a vznik spojeneckých
systémov.
10. Tragédia dvoch svetových vojen a medzivojnové obdobie v Európe a vo svete.
11. Európa a svet v druhej polovici 20. storočia: od studenej vojny po zánik sovietskeho bloku.
12. Československý štát a Slovensko v medzivojnovom období a po druhej svetovej vojne.
13. Zhrnutie učiva.

Odporúčaná literatúra:
- A középkor története / Katus László. Pannonica Kiadó, 2001. - 400. - ISBN 963 9252 04 2
- A kora újkor története / Poór János. - 1. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2009. - 494 s. - ISBN
978 963 276 013 1.
- Vadász Sándor: 19. századi egyetemes történelem 1789-1914. Korona, 2005.
- Magyarország története 895-1301 / Kristó Gyula. - Budapest : Osiris Kiadó, 2006. - 315 s. -
ISBN 963 3895 065.
- Magyarország története 1301-1526 / Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András. - 1. vyd. -
Budapest : Osiris Kiadó, 2001. - 425 s. - ISBN 963 379 171 5.
- Magyarország története az előidőktől 2000-ig / Kristó Gyula, Barta János, Gergely Jenő :
Pannonica, 2002. - 690. - ISBN 9639252565.
- Szlovákia története / Dušan Kováč. - Pozsony : Kalligram, 2001. - 382 s. - ISBN 80 7149 384 8.
- Világtörténelem : 249 színes oldal, 5580 tárgyszó / Hermann Kinder, Werner Hilgemann. - 1.
vyd. - Budapest : Athenaeum Kiadó, 2000. - 668s. - (Atlasz sorozat ; 3.). - ISBN 963 9615 04 8.
- Történelmi atlasz / Papp-Váry Árpád. - 1. vyd. - Budapest : Cartographia, 2005. - 40 s. - ISBN
963 352 549 7 CM.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Árpád Popély, PhD., Dr. habil. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/BFI/22

Názov predmetu: Úvod do poznávania prameňov

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky štúdia sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií: pravidelná účasť na prednáškach a
seminároch, resp. na archívnych cvičeniach. Úspešné absolvovanie písomného testu s celkovým
počtom bodov 100, a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Na udelenie kreditov treba vypracovať
skupinovú seminárnu prácu na základe archívneho materiálu, resp. digitálnych archívnych datábáz.
Úspešne absolvovať prezentáciu výsledkov skupinovej seminárnej práce. V písomných testoch je
nutné získať najmenej 50 bodov. Škála pre jednotlivé stupne hodnotenia A 90-100, B 80-89, C
70-79, D 60-69, E 50-59.
Podiel jednotlivých podmienok v hodnotení študentov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%,
seminárne úlohy 20%, priebežné písomné testy - 30%, ústna skúška – 40%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základné pojmy archívnictva a archívneho výskumu.
• Poslucháč si osvojí základné poznatky o postupoch práce v archívoch: o súpise fondov, archívnych
pomôckach (katalóg, register, inventár, sprievodca) ako aj o vyplnení žiadosti o archívnu prácu,
objednaní archívneho materiálu.
• Poslucháč si uvedomuje dôležitosť a nevyhnutnosť archívneho výskumu v práci historika.
• Poslucháč bude mať základné poznatky o záznamoch k inventárnym jednotkám fondu
o štruktúre archívneho inventára (úvod, súpis, registre a ostatný vedecko-informačný aparátu)
• Poslucháč získa základné informácie o funkciách a činnosti archívnych pracovísk.
• Poslucháč bude poznať základné postupy v spracovaní archívneho materiálu.
Zručnosti:
• Poslucháč získa počas seminárnej práce zručnosti v používaní archívneho materiálu
• Poslucháč si uvedomuje potrebu prípravy a orientácie v zozname fondov, a archívnych pomôckách
pred konrétnou archívnou prácou.
• Polucháč získa základné zročnosti v práci s archívnymi fondmi, inventármi a a sprievodcami.
• Poslucháč získa prax v študovaní archívneho materiálu, o vyhľadaní najdôležitejších spisov,
objednaní ich digitálnej alebo xerokópií.
• Poslucháč bude schopný sa orientovať v archívnej práci, v digitalizovaných častiach toho ktorého
fondu, a získa základne zručnosti narábania s archívnym materiálom.
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• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať archívne informácie pre svoje seminárne, bakalárske,
magisterské a iné študentské práce, ako aj pre ich zúžitkovanie vo vyučovaní dejepisu.
• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s archívnymi prameňmi z 19. a 20. storočia.
Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí
a spôsobilostí musia byť smerodajné aj odborné a inštitucionálne zodpovednosti aj v prísnych
podmienkach archívnych priestorov, vrátane študovne.
• Poslucháč má mať ambície získať nové a pôvodné infomácie, archívne pramene a dôkazy pre svoje
práce, aby na záklae racionálnych a vedecky podložených vedomostí dokázal vytvoriť originálne
a nové hodnoty.
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy archívníctva
2. Archívny systém na Slovensku a v Maďarsku
3. Archívne fondy Pracoviska Komárno, Štátneho archívu Nitra
4. Študovanie archívnych pomôcok, inventárov
5. Archívny pobyt 1. časť Úvodna prednáška: praktické informácie o archívnom výskume a
objednanie materiálov
6. Archívny pobyt 2. časť Úvodna prednáška o dobových pomocných knihách. Študovanie
archívneho materiálu
7. Archívny pobyt 3. časť Úvodna prednáška o digitalizácii archívneho materiálu. Študovanie
archívneho materiálu
8. Archívny pobyt 4. časť študovanie archívneho materiálu
9. Spracovanie komárňanskej digitalizovanej archívnej zbierky na tému Španielska chrípka v
Komárne v zime 1918-1919
10. Práca s archívnymi databázami Maďarského národného archívu
11. Prezentácia a hodnotenie skupinových seminárnych prác
12. Prezentácia a hodnotenie skupinových seminárnych prác
13. Prezentácia a hodnotenie skupinových seminárnych prác

Odporúčaná literatúra:
- Eszenyi Miklós: A történettudományi szakirodalmi kutatás módszerei. Kalauz főiskolai
és egyetemi hallgatók számára. Rónai Művelődési Központ, Miskolc, 2000. http://mek.oszk.
hu/04800/04838/04838.pdf
- Nagy Imre Gábor: Levéltári ismeretek. In. Nagy Imre Gábor: Forrásismereti előadások.s. 1-25.
http://www.niton.sk/documents/73-275-6831-nagy_imre_gabor,_ forrasismereti_ eloadasok.doc.
- Novák Veronika: A szovákiai levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig
Budapest, 2004. 525 s. https://library.hungaricana.hu/hu/view/BFLV_Fa_02_ Novak_ 2004/ ?
pg=0&layout=s
- Rákoš, Elemír: Teória archívnych dokumentov.Slovenská archvistika, 35, 2000, 1, s. 3-17.
- Rákoš, Elemír: Spisy v archívoch.Slovenská archivistika, 33, 1998, 1, s. 12-21.

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.



Strana: 68

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/BTT/22

Názov predmetu: Úvod do štúdia dejepisu

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študijné výsledky sa hodnotia na základe nasledujúcich kritérií: Pravidelná účasť na seminároch,
plnenie seminárnych úloh, úspešné absolvovanie písomného testu a ústnej skúšky.
Podmienkou úspešného absolvovania testu je získanie minimálne 50 % z maximálneho možného
hodnotenia. Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: A – 90 – 100 %, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %,
D – 60 – 69 %, E – 50 -59 %.
Podiel jednotlivých podmienok v hodnotení študentov je nasledujúci: účasť na seminároch - 10%,
seminárne úlohy 20%, priebežné písomné testy - 30%, ústna skúška – 40%

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Poslucháč si osvojí základné pojmy vedeckej disciplíny dejepisu, res. historiografie.
• Poslucháč si osvojí základné poznatky o metodických postupoch práce historika
• Poslucháč si uvedomuje základné osobitosti dejinného výskumu v porovnaní s ostatnými
spločenskovednými disciplínami.
• Poslucháč bude mať základné poznatky o písomných, vecných a ústnych historických prameňoch
a o ich význame v edukačných procesoch
• Poslucháč získa základné informácie o odborných pracoviskách a archívoch na Slovensku a v
Maďarsku, ako aj o metodických osobitostiach lokálnych, rodinných a národnostných dejín.
• Poslucháč bude poznať majvýznamnejšie maďarské a slovenské digitálne historické databázy.
Zručnosti:
• Poslucháč získa počas seminárnej práce zručnosti v používaní knižnice, v práci v katalógoch,
príručnej knižnici, ako aj historických príručných kníh (najdôležitejších maďarských a slovenských
syntéz, všeobecných a odborných lexikónov, kronológií a bibliografií.
• Poslucháč získa prax v maďarských a slovenských internetových databázach.
• Poslucháč bude schopný sa orientovať v bibliografickej práci pri hľadaní odbornej literatúry
a publikovaných prameňov a získa základne zručnosti narábania s pramennou bázou lokálnych,
rodinných, národnostých dejín.
• Poslucháč bude môcť samostatne zbierať odborné informácie (knižnica, internet atď.).
• Poslucháč bude schopný samostatne pripraviť text svojich vlastných seminárnych prác, a
prezentácií. Bude schopný používať základné formy poznámkového aparátu, zoznamu odbornej
literatúry.



Strana: 69

• Poslucháč bude schopný samostatne pracovať s publikovanými historickými prameňmi.
• Poslucháč bude schopný pripraviť oral history rozhovor z lokálnych a rodinných dejín.
Kompetencie:
• Poslucháč má byť autonómnou a zodpovednou osobou, pre ktorú okrem odborných vedomostí a
spôsobilostí musia byť smerodajné aj spoločenské zodpovednosti.
• Poslucháč má mať vieru v racionálnych a vedecky podložených vedomostiach o histórii.
• Poslucháč má byť zástancom slobodnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
• Vyznačuje sa tvorivým myslením, samostatnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania,
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru
dejepis.
• Vie pracovať efektívne samostatne.
• Má aktívny a zodpovedný prístup k splneniu úloh v rámci predmetu.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Úvodné informácie o vývine historickej vedy, resp. o rozdieloch medzi vedeckým a populárnym
výkladom histórie.
2. Základné pojmy a metódy historického bádania.
3. Historické pramene a ich kritika. Písomné, resp. vecné, ikonografické, audovizuálne, digitálne
písomné pramene.
4. Klasifikácia stredovekých historických prameňov. Typy listín. Stredoveké letopisy (anály)
kroniky, legendy, kódexy.
5. Novoveké pramene: úradné aktá (spisy), listy, biografické pramene (denníky, memoáre,
cestopisy), diplomatické.
6. Tlač ako historický prameň.
7. Právne a štatistické pramene.
8. Základné maďarské a slovenské historické príručné knihy. Syntézy, edície prameňov, všeobecné
a odborné lexikóny, kronológie, bibliografie.
9. Prehľad výskumných ústavov a členenie archívov v SR a v Maďarsku.
10. Oral history rozhovor: príprava, vedenie, technika rozhovoru. Prepisovanie zvukového, resp.
audovizuálneho záznamu.
11. Základné pojmy a pramene lokálnych dejín
12. Úvod do geealógie a rodinných dejín.
13. Predmet a pramenná báza historického výskumu národnostných (etnických) vzťahov a
procesov.

Odporúčaná literatúra:
- Bartl, Július: Úvod do štúdia dejepisu, Univerzita Komenského, Bratislava, 2003.
133 s. - ISBN 80-223-1805-1
- Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. Nyitott
Könyvműhely. Budapest, 2010. 376 s. ISBN 978-963-310-016 5.
- Gyurgyák János – Kisantal, Tamás (szerk.): Történelemelmélet I-II. Osiris, Budapest 2006. 792.
s. s. + 1 208 s. ISBN 963 389 870 6 – ISBN 963 389 871 4.
– Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai. Útmutató szemináriumi és tudományos diákköri
értekezést íróknak. 206 s. Osiris Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978 963 276 349 1
- Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudományba. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2000.
(22. vydanie) 232 s. J 11-970
- Kőfalvi Tamás: E-tanítás. Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az
oktatásban. Alapismeretek a tanári mesterségre készuülők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2006. 120 s. ISBN 963 19 5846 9.
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- Kőfalvi Tamás – Makk Ferenc: Forrástani ismeretek történelemből. Segédkönyv a történelem
forrásközpontú tanításához. Budapest, 2007.
- Kőfalvi Tamás: Közgyűjteményi ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapet, 2007. 258 s.
ISBN 978. 963-19-6008-2.
Rákoš, Elemír: Archívy a historické bádanie. In: Historický časopis, roč. 39, 1991, č. 4-5, s.
527-534. ISSN 0018-2575.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

a n

0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. László Szarka, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KHI/HIdb/AV/22

Názov predmetu: Štátna skúška

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:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečnú skúšku v riadnom termíne, určenom harmonogramom štúdia, môže absolvovať študent,
ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti stanovené v
študijnom programe. Na ústnej štátnej skúške študent preukazuje vedomosti a zručnosti zo
svojho odboru vrátane interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných vedných odborov.
Preukáže, že vie komunikovať informácie, koncepty, problémy a riešenia odbornému aj laickému
publiku. Záverečná skúška sa realizuje formou kolokvia a študent bude hodnotený klasifikačným
stupňom A až FX. Známka sa bude započítavať do celkového hodnotenia štátnej skúšky.
Hodnotenie na základe ústneho skúšania sa bude realizovať podľa klasifikačnej stupnice: A – 100 -
91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý
nedosiahne 50%. Rozhodnutie o výsledku vyhlási predseda komisie verejne spolu s výsledkom
obhajoby záverečnej práce.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: - študent získal vedomosti z oblastí prezentovaných v rámci povinných a profilových
predmetov študijného programu, - študent vie zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať
základné pojmy, vysvetliť a popísať základné procesy, popísať a aplikovať základné vedecké
metódy výskumu z oblastí uvedených v stručnej osnove predmetu, - študent dokáže analyzovať
a hodnotiť doterajší stav poznatkov vo svojom odbore. Schopnosti: - študent dokáže prezentovať
svoje odborné vedomosti, - študent dokáže odovzdávať poznatky, - študent vie syntetizovať
a aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky, - študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa
vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu. Kompetentnosti: - študent vie prejaviť
svoju jazykovú a odbornú kultúru pri ústnej skúške, - študent vie použiť získané vedomosti v širších
kontextoch, - študent dokáže implementovať a syntetizovať nadobudnuté poznatky v praxi, - študent
dokáže tvorivo použiť vedomosti pri riešení zadaných úloh, analyzovať problém a syntetizovať
nové riešenie, - študent je schopný odpovedať na otázky komisie na požadovanej úrovni.

Stručná osnova predmetu:
I. Všeobecné dejiny, II. Dejiny Uhorska a uhorských národov, III. Dejiny Slovenska, IV. Úvod do
štúdia dejepisu, V. Metodika vyučovania dejepisu

Odporúčaná literatúra:
Literatúra uvedená v informačných listoch študijného programu
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský alebo slovenský

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:

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: Dr. habil. László Szarka, CSc.


