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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/ATA/14

Názov predmetu: Algebra a teoretická aritmetika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Udeľuje sa na základe výsledkov písomnej a ústnej časti skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Nadobudnúť poznatky o číselných množinách N, Z, Q a R, ich axiomatickej výstavbe, operáciách
a usporiadaniach na nich.

Stručná osnova predmetu:
Číselné množiny N, Z, Q a R, ich axiomatická výstavba, operácie a usporiadania na nich.

Odporúčaná literatúra:
J. Blažek a kol.: Algebra a teoretická aritmetika I. díl. SPN, Praha 1983
K. Hruša: Elementární aritmetika. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1953
W. Sierpinski: Arytmetyka teoretyczna. PWN, Varšava 1966
T. Šalát a kol.: Algebra a teoretická aritmetika (2). Alfa, Bratislava - SNTL Praha 1986

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

A B C D E FX

55.56 24.07 12.96 7.41 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2018

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/AETLmu/15

Názov predmetu: Americké etnické literatúry pre AJALm AJEIEm*
AJEIEm komb*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% active participation + 50% final test
Scale for BASb, BASm single majors and BASb (komb) AJaLm double majors:
A 93-100%
B 86-92%
C 78-85%
D 72-77%
E 65-71%
FX 64 and less
Scale for RSb:
A 90-100%
B 80-89%
C 79-70%
D 60-69%
E 50-59%
FX 49 and less
Scale for AJEIEb, AJEIEm and AJFJEIEb, AJFJEIEm, AJNJEIEb, AJNJEIEm:
A 94-100%
B 89-93%
C 83-88%
D 77-82%
E 70-76%
FX 69 and less

Výsledky vzdelávania:
The course provides an introduction to Canadian literature.

Stručná osnova predmetu:
The question of Canadian identity
- Geography, geology, climate defining Canada
- The significance of plant and animal world
- Early settlers’ experience
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- Canada in the 17th Century: Margaret Atwood
- Emergence of a nation: The case of Louis Riel
- Emergence of literary identity: poetry
- Canada after the 1960s in poetry
- Contemporary Issues: The Women problem
- The Canadian Short Story: Memory and Storytelling - Relationship with the Past
- The Canadian Short Story: Break-up with the Past
- The Canadian Short Story: Fragmented Sensibility
- The Canadian Short Story: Canadian Multiculturalism
- The Canadian Novel - BACK TO THE ROOTS: Re-vitalizing the Mythology
- The Canadian Novel - THE THIRD WAY: Re-integrating the fragmented sensibility
- Canada In the 21st Century: Does 21st Century Belong to Canada?

Odporúčaná literatúra:
Study materials provided by teacher

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický, English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 93

A B C D E FX

68.82 12.9 8.6 5.38 1.08 3.23

Vyučujúci: doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. Dr. Vesna Lopičič, Mgr. Eva Simková

Dátum poslednej zmeny: 29.09.2018

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/SS_AJL/15

Názov predmetu: Anglický jazyk a literatúra

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

Počet ECTS kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným plánom.

Výsledky vzdelávania:
Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa.

Stručná osnova predmetu:
Cieľom štátnej skúšky je preukázať znalosti v odbore. Študent musí dokázať všeobecné znalosti
z čiastkových oblastí odboru. Zároveň musí preukázať, že jeho vedomosti vo vybranej oblasti
zodpovedajú hlbšiemu záujmu o vybranú problematiku a teda presahujú štandardný obsah a rozsah
predmetov daného stupňa štúdia. Predseda štátnicovej komisie, garant študijného programu, resp.
garant pre príslušnú oblasť stanovia študentovi literatúru, ktorú je nutné pre potreby štátnej skúšky
naštudovať.

Odporúčaná literatúra:
Aktualizovaná literatúra je dostupná na webstránke katedry.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A B C D E FX

16.22 37.84 27.03 5.41 13.51 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/AJSUj/08

Názov predmetu: Angličtina pre špecifické účely

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Attendance:
1. Students shall attend each class according to the schedule.
2. Failing to have no more than two absences shall result in not receiving credits for the course.
3. Late arrivals are deemed as absences.
Active participation:
1. Students are expected to participate actively in order to facilitate the performance of their
classmates.
Assessment:
1. Students shall submit a syllabus (target vocabulary, grammatical structures and skills) of a course
designed on the basis of highly individual requirements specified at the meetings in Weeks 1 and 2.
2. Students shall deliver a presentation of one lesson from the course designed. The length of the
presentation is dependent upon the number of students attending the course. Furthermore, students
shall send an outline of their presentation by email to veronika.babjakova@student.upjs.sk at least
24 hours prior to the actual delivery in class.
3. Students shall hand in translations of all texts analysed during the course.
4. Students shall take a test focused on the theoretical part presented at the beginning of the course
as well as the grammatical structures and vocabulary presented in their presentations (Week 13).
Final mark will be calculated as a sum of partial results:
1. submitted syllabus - 20% of the overall mark (Week 9)
2. presentation - 30% of the overall mark
3. written test - 30% of the overall mark
4. translations - 20% of the overall mark (Week 11)
Late submissions will be penalized.
A 100 -93%
B 92-86%
C 85-78%
D 77-72%
E 71-65%
FX 64 and less

Výsledky vzdelávania:
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The course aims to familiarise students with the issue of ESP as a specialist discipline and also as
part of the English language teaching and learning and provide them with invaluable insight into
designing an ESP course.

Stručná osnova predmetu:
1. Introduction. English Language Teaching.
2. Teaching and Learning ESP. Course design. Translation.
3. Students' presentations, translation.
4. Students' presentations, translation.
5. Students' presentations, translation.
6. Students' presentations, translation.
7. Tutorials.
8. Students' presentations, translation.
9. Students' presentations, translation.
10. Students' presentations, translation.
11. Students' presentations, translation.
12. Students' presentations, translation.
13. Test.
14. Tutorials.

Odporúčaná literatúra:
Basturkmen, H. 2006. Ideas and Options in English for Specific Purposes. Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers
Hutchinson, T., WAters, A.1987. English for Specific Purposes. CUP
Straková, Z. 2004. Introduction to Teaching English as a Foreign Language. FHPV, PU Prešov.
Straková, Z., Cimermanová, I. 2005. Teaching and Learning English Language. FHPV, PU
Prešov.
Swales, J. 1988. Episodes in ESP. Prentice Hall.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English, Slovak

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 296

A B C D E FX

36.15 32.09 21.62 4.73 3.38 2.03

Vyučujúci: Mgr. Renáta Timková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/ALSCm/15

Názov predmetu: Anglofónne literatúry - vybrané kapitoly

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
REGULAR STUDENTS
Assessment and evaluation:
1. Attendance
Students are expected to attend each class according to schedule. Classes in Week 1 of the semester
will be taught in the classroom in person. The remaining classes, including students’ presentations,
will be held online, through MS Teams, according to the schedule (Tuesdays, 12:35-14:05).
Instructions regarding MS Teams will be provided during the first seminar. Attendance is
compulsory in both online and in-person classes.
Each student is allowed 2 absences at most. Important information regarding the final evaluation
and the course in general will be discussed during the introductory session, therefore, failing to
attend the Week 1 introductory session is ALSO COUNTED AS AN ABSENCE. Not logging into
an online class is COUNTED AS AN ABSENCE. More than two missed seminars will result in
failing the course, irrespective of exam or essay results. Students must be on time for class.
2. Active participation, completed homework assignments: (15 points)
Students are required to do their best with respect to active participation in seminar sessions.
Students are expected to bring their own ANNOTATED copies of the required materials, complete
the assigned tasks and exercises (available on UPJS OneDrive/MS Teams and during the lessons)
and participate in class discussions.
3. Presentation: (20 points)
Students will be asked to give a group presentation on two of the compulsory novels. Student
presentations will take place in Week 5 or Week 6. Students must NOT read their presentations,
but must be ready to speak in their own words. Each member of the group will receive the same
number of points, so students are advised to cooperate closely. Details about the presentations will
be discussed during the introductory seminar.
4. Seminar paper: (annotated bibliography: 20 points, final draft: 45 points)
Students will be asked to submit a final paper. This paper will be submitted twice. The first draft,
which will comprise an annotated bibliography and a thesis project (a minimum of 650 words)
is due in Week 8. The final draft (a minimum of 1250 words) is due in Week 13. Details on the
content and form of the paper will be provided during the course. Students must NOT PLAGIARISE
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their papers. Plagiarised papers will be awarded 0 points. Students will not be given the option of
rewriting plagiarised seminar papers.
To pass the course, the SUM of all points (active participation + presentation + seminar papers)
must be no less than 65 points.
Mark %
A 93–100
B 86–92
C 78–85
D 72–77
E 65–71
FX 64-0
EXTERNAL STUDENTS
The evaluation of this course consists of two parts: active participation (20 points) and seminar
paper (80 points), which will be submitted in 3 drafts.
1. Active participation, completed homework assignments: (20 points)
Students are required to do their best with respect to active participation in seminar sessions.
Students are expected to bring their own ANNOTATED copies of the required materials, complete
the assigned tasks and exercises (available on UPJS OneDrive/MS Teams and during the lessons)
and participate in class discussions.
2. Seminar paper:
(annotated bibliography: 20 points, first draft: 20 points, final draft: 40 points)
Students will be asked to submit a final paper. This paper will be submitted three times. The
first draft, which will comprise an annotated bibliography (a minimum of 500 words) is due on
November 20, 2020. The second draft (a minimum of 1000 words) is due on December 4, 2020.
The final draft (a minimum of 1500 words), which will be the revised and extended version of the
second draft, is due on December 18, 2020. Details on the content and form of the paper will be
provided during the course. Students must NOT PLAGIARISE their papers. Plagiarised papers will
be awarded 0 points. Students will not be given the option of rewriting plagiarised seminar papers.
To pass the course, the SUM of all points (active participation + seminar papers) must be no less
than 65 points.
Mark %
A 93–100
B 86–92
C 78–85
D 72–77
E 65–71
FX 64-0

Výsledky vzdelávania:
This course is designed to serve as a continuation of the compulsory courses on the history of British
literature. During the course, students will get acquainted with a number of "contemporary classics"
- i.e. with important novels published in the 21st century. Students will be guided to think about
how contemporary literature reflects the globalized world of today. Specifically, they will focus
on themes of place and geography, identity construction and identity conflict, race and ethnicity,
and migration.
As this is a graduate level course, students will be asked to work on their own or in teams and
learn to be able to study literary works with minimum guidance from the lecturer. For this reason,
students will be divided into study groups at the beginning of the semester, and each study group
will focus on different novels. Students will also continue to develop their basic academic skills
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(close reading of literary texts, analysis, comparative analysis, synthesis, formulation of academic
arguments) and improve their ability of critical thinking.

Stručná osnova predmetu:
SEMINARS-DESCRIPTION
REGULAR STUDENTS
Week 1 – IN CLASS: Introductory seminar
Week 2 – ONLINE/MS TEAMS: British post-war fiction
Week 3 – ONLINE/MS TEAMS: Contemporary British fiction
Week 4 – ONLINE/MS TEAMS: How to write a critical essay
Week 5 – ONLINE/MS TEAMS: Students' presentations session 1
Week 6 – ONLINE/MS TEAMS: Students' presentations session 2
Week 7: TUTORIALS
Week 8 – ONLINE/MS TEAMS: Groupwork. Analysis of compulsory novels and discussion - Plot
and narration FIRST DRAFT DUE
Week 9 – ONLINE/MS TEAMS: November 17, public holiday – First draft review
Week 10 – ONLINE/MS TEAMS: Groupwork. Analysis of compulsory novels and discussion -
Characters and techniques
Week 11 – ONLINE/MS TEAMS: Groupwork. Analysis of compulsory novels and discussion -
Setting and context
Week 12– ONLINE/MS TEAMS: Groupwork. Analysis of compulsory novels and discussion -
Themes and symbolism
Week 13: Tutorials FINAL DRAFT DUE
Week 14: Tutorials
EXTERNAL STUDENTS
Classroom session – November:
1. Instructions, rules and procedures
2. Main trends in post-war and contemporary British fiction
3. How to write a critical essay
Home study: analysis of compulsory novels

Odporúčaná literatúra:
Compulsory reading (students choose one of the following pairs of novels):
Novels of London:
I. McEwan: Saturday (2005) and John Lanchester: Capital (2012)
Globalized society, travel and multiculturalism:
A. Smith: Hotel World (2001) and D. Szalay: All That Man Is (2016)
Post-Apocalyptic landscapes:
D. Mitchell: Cloud Atlas (2004) and K. Ishiguro: Never Let Me Go (2005)
Immigrant identities:
M. Ali: Brick Lane (2003) and Z. Smith: NW (2012)
Students are also REQUIRED to read additional seminar texts BEFORE the respective seminar
session. If a student fails to read the seminar text, they will be considered absent for the given
seminar session. TEXTS for seminar analysis are provided on UPJS OneDrive/MS Teams.
Recommended texts:
English, James F.: A Concise Companion to Contemporary British Fiction
Philip Tew: The Contemporary British Novel (Second Edition)
Philip Tew and Nick Hubble: London in Contemporary British Fiction
Suman Gupta: Globalization and Literature
Liam Connell and Nicky Marsh: Literature and Globalization: A Reader
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LETHBRIDGE, STEFANIE and JARMILA MILDORF: Basics of English Studies: An
introductory course for students of literary studies in English.
Holman, C. Hugh A Handbook to Literature, London: Colier Macmillan Publishers, 1986, or a
more recent edition
Abrams, M. H.: A Glossary of Literary Terms
Eagleton, Terry: Literary Theory - An Introduction

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A B C D E FX

27.84 29.9 20.62 9.28 7.22 5.15

Vyučujúci: doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKF/AKL/15

Názov predmetu: Antická kultúra a literatúra

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, písomný test, minimum 60%

Výsledky vzdelávania:
Základné vedomosti o význame antickej kultúry, o vzniku jednotlivých literárnych žánrov v antike

Stručná osnova predmetu:
1. Antická kultúra v dejinách. 2. Vznik literárnych žánrov v antickej literatúre: epos lyrika dráma
román satira. 3. Vznik literárnej teórie: Aristotelova Poetika, Horatiov list De arte poetica.

Odporúčaná literatúra:
1. Canfora, L.: Dějiny řecké literatury. Praha 2001. 2. Conte, G.B.: Dějiny římské literatury.
Praha 2003. 3. Lesky, A.: Geschichte der griechischen Literatur. München 1993. 4. Lesky,
A.: A history of Greek literature. London 1966. 5. Stiebitz, F.: Stručné dějiny řecké literatury.
Praha 1967,1977, Brno 1991. 6. Stiebitz, F.: Stručné dějiny římské literatury. Praha 1967,1977,
Brno 1991 7. Stehlíková, E.: Antické divadlo. Praha 2005, The Oxford companion to classical
civilization / edited by Simon Hornblower and Antony Spawforth. Oxford : Oxford University
Press, 1998 (epos/Homér str. 348-351, lyrika str. 423-433, divadlo old Greek comedy: str.
185-186, new comedy: 189-190, Greek tragedy: str. 723-739, theatre str. 709-710, román str.
495-497, satira str. 636-638) The Oxford companion to classical literature / edited by M. C.
Howatson. Oxford ; New York : Oxford University Press, 1989 (epos/Homér str. 283-284, lyrika
äGreek) 335-336, divadlo Greek comedy: str. 147-150, tragedy: str. 575-577, theatre: str. 560-56,
Aristoteles Poetika CL str. 450, román str. 385, satira str. 507-508)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 92

A B C D E FX

11.96 14.13 21.74 22.83 11.96 17.39

Vyučujúci: doc. PhDr. František Šimon, CSc.
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Dátum poslednej zmeny: 15.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.



Strana: 16

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/AIM/10

Názov predmetu: Aplikácia IKT do vyučovania matematiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/DDMa/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
dva testy vypracované pri počítači, vyriešenie úloh z pracovných listov
záverečný projekt

Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov štandardné postupy práce so základnými typmi matematických programových
systémov a poskytnúť im príklady a námety na možnosti využitia týchto programových systémov
vo vyučovaní matematiky. Rozvíjať znalosti a zručnosti študentov z využívania skúmania a
modelovania v digitálnom prostredí pri riešení matematických problémov. Rozvíjať tvorivé a
hodnotiace schopnosti študentov smerujúce k príprave vyučovacích hodín matematiky s efektívnym
a zmysluplným využitím moderných technológií.

Stručná osnova predmetu:
Možnosti využitia numerických a grafických nástrojov tabuľkového kalkulátora pri riešení
matematických úloh. Využívanie dynamických geometrických systémov pri riešení úloh z
geometrie, ukážky ich využitia pri realizácii konštruktivistických prístupov k vyučovaniu
matematiky. Matematické modelovanie a riešenie problémov v prostredí CAS. Využitie moderných
IT pre aktívne osvojovanie poznatkov vo vyučovaní matematiky.

Odporúčaná literatúra:
M. Černochová a kol.: Využití počítače při vyučování, Portál, 1998.
S. Lukáč: Multimédiá a počítačom podporované učenie sa v matematike, PF UPJŠ Košice 2001.
J. Vaníček: Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Univerzita Karlova v Praze,
2009.
Časopisy MFI, MIF a Obzory matematiky, fyziky a informatiky.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:



Strana: 17

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A B C D E FX

41.56 30.52 12.99 9.74 5.19 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚTVŠ/ÚTVŠ/
CM/13

Názov predmetu: Cvičenie pri mori

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 36s
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie

Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o možnostiach aktívneho trávenia voľného času v prímorských
podmienkach , rozšíri si schopnosti práce a komunikácie s klientmi. Získa praktické skúsenosti pri
organizácii kultúrno-umeleckých animačných podujatí, s cieľom skvalitnenia pobytu a vytváraním
pozitívnych zážitkov pre návštevníkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Základy aerobiku pri mori
2. Ranné cvičenia
3. Pilates a jeho uplatnenie v prímorských podmienkach
4. Cvičenia na chrbticu
5. Základy jogy
6. Šport ako súčasť trávenia voľného času
7. Uplatnenie projektov produktívneho trávenia voľného času pre rôzne vekové a sociálne
skupiny (deti, mládež, starší ľudia)
8. Využitie kultúrno – umeleckých aktivít vo voľnom čase pri mori

Odporúčaná literatúra:
1. Ďuriček, M. - Černák, R. - Obodynski, K. (2001). Riadenie animácie v turizme. Prešov:
ATA.
2. Ďuriček, M. (2007). Vademecum turizmu a rekreácie. Rožňava, Roven, 2007.
3. Hambálek, V. (2005). Úvod do voľnočasových aktivít s klientskými skupinami sociálnej
práce. Bratislava: OZSP.
4. Križanová, D. (2005). Teória a metodika animačných činností. Bratislava: SPN.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 41

abs n

12.2 87.8

Vyučujúci: Mgr. Agata Horbacz, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/DIAJmu1/15

Názov predmetu: Didaktika angličtiny 1 pre AJALm

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Student evaluation is based on three criteria:
TWO CREDIT TESTS 70%; CONTINUOUS PREPARATION 10%, and ATTENDANCE AND
ACTIVE PARTICIPATION 20%. To receive credits for this course, students must pass the two
credit tests; continuously and timely submit their reports and attend each class according to the
schedule. Attendance is followed during the online sessions too.
TESTS constitute 70% of the final mark:
Ordinarily, student coursework is evaluated by letter grades, which are assigned a value based on
a 100-point scale gained from two credit tests plus points for continuous preparation and active
participation. The final mark is assigned according to the following scale:
A 100-93
B 92-86
C 85-78
D 77-72
E 71-65
FX 64-0
Students who are unable to take a credit test at the scheduled time due to a documented condition
should contact the lecturer as soon as the need is apparent to discuss make-up examination
accommodations and procedures. Students absent from a scheduled credit test will be examined by
the lecturer separately in an ORAL EXAM to collect information about their level of preparedness.
Oral exams will be realized during the lecturer’s consultation hours as soon as possible after the
missed credit test. The content of the oral examination will be equivalent with the content of the
missed credit test but may last longer than a written test and can include deeper analysis of certain
problem areas of the course.
CONTINUOUS PREPARATION constitutes 10% of the final mark (maximum 10 points):
Students are expected to prepare reports for each class by reading and processing the study materials
and the required literature.
Formal requirements for the home assignments:
Minimum 2 but maximum 3 pages in Microsoft Word editor: letter type Times New Roman; letter
size 12, spacing 1.5, 34 lines with 2865 characters per page with spaces. The report’s header must
contain the student’s name and surname, study group, number of the given week according to the
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syllabus of the course and the title of the topic for the week. The reports must be submitted in
Printable Document Format (PDF).
Content requirements for the assignment:
Students must present the content of the reading assignment synthesized in a clear and structured
way: highlighting key information and data as well as presenting logical connections between them.
The submitted report must represent the student’s thorough understanding of the content and the
problem area discussed in the reading assignment.
WARNING: Reports must be original work of the author! Any violation of copyright or breach
of anti-plagiarism rules and regulations of the university will inevitably lead to disciplinary
procedures! Repeated and systematic plagiarism will lead to the loss of credits assigned for
completion the course!
Deadline and the format of the report:
Students must mail their home assignments to the following email address:
rozenfeld.julius2@atk.sk by Saturday 24:00 each weak. The reports must be mailed in PDF format.
No other formats are accepted! No late submissions will be accepted unless separately negotiated
with the supervisor of the course!
ATTENDANCE AND ACTIVE PARTICIPATION constitute 20% (maximum 20 points) of the
final mark:
All students must attend all classes regardless they are organized face-to-face or online. Students
must join the class sessions on time. Should anyone miss the first ten minutes of a class, will be
marked as absent from the class. Points for active participation will be assigned only when the
student actively contributes to the learning process during the sessions by joining discussions!
Volunteer work in extracurricular activities that are organized by the Department of the British
and American Studies which clearly contribute to the students' professional development such
as: lectures and workshops, career week activities, organization of open-door days, language
competitions, conferences, Olympiads, and other similar activities are fully supported! Should these
activities be organized during the regular session times, volunteers will be assigned the points for
active participation as if they had participated in the regular class session.
ABSENCE DUE TO ILLNESS
A student absent from a class must file a valid doctor’s certificate by emailing it in a PDF format
to the lecturer as soon as possible. Due reports for the missed class must be submitted according to
the syllabus of the course and no later than the following class attended by the student.
In an emergency, if the student is unable to contact the lecturer and mail the valid doctor’s certificate
or is being treated elsewhere, the lecturer must be informed by sending an email to the following
email address: julius.rozenfeld@upjs.sk as soon as possible. In both cases, the student must also
file a letter from a physician certifying the date and nature of the illness.
ABSENCE FOR OTHER REASONS
Students who must be absent for reasons other than illness, such as a death in the family or a reason
of similar gravity, must contact the lecturer as soon as possible and submit relevant documents that
certify the seriousness of the case.
There may be other activities which can validate missing a class or several classes, for example
participation in high-quality international competitions, scientific research, conferences, or other
relevant activities, which clearly contribute to the professional development of the student but final
decision about the validity of the presented excuse fully falls in the lecturer’s competency. Regular
full-time or part-time employment is not an acceptable excuse for a missed class.
COVID-19 regulations:
Changing pandemic situation requires continuous adaptation. Online sessions organized via
Microsoft Teams are the preferred alternative to in-person sessions if necessary. Attendance will
be duly followed on online meetings too. Tests – if required for the completion of course – are
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also planned flexibly. Normally, the first credit test takes place during the 6th week of the term
with a second credit test on the 12th week, but changes may apply. If necessary, these test dates
can be changed according to the pandemic situation or replaced by online tests the form and
content of which are comparable with a normal paper-based test. Students are required to follow
the department’s noticeboard and inform themselves continuously about the possible changes!

Výsledky vzdelávania:
The course is designed to help students understand and use the concepts of didactics and connect
the knowledge of this subject area with the problems of teaching English as a foreign language.
The students will obtain a general overview of didactics and the special characteristics of language
teaching.

Stručná osnova predmetu:
1. Initial instructions
2. Introduction into Teaching English as a Foreign Language (EFL)
3. Planning Curriculum & Planning Lesson Content
4. Planning Activities and Managing Classroom Interaction
5. Teaching Young and Adolescent Learners
6. Formative and Alternative Assessment & Large-Scale Assessment
7. Techniques for Developing the Listening Skill
8. Techniques for Developing the Speaking Skill
9. Techniques for Developing the Reading Skill
10. Techniques for Developing the Writing Skill

Odporúčaná literatúra:
Required literature:
Murray, Denise E., Christison, MaryAnn: What English Language Teachers Need to Know,
Volume I, Understanding Learning, Routledge, 2011, ISBN13:978-0-415-80639-8
Murray, Denise E., Christison, MaryAnn: What English Language Teachers Need to Know,
Volume II, Facilitating Learning, Routledge, 2011, ISBN13:978-0-415-80641-1
DVD: Blair Bateman and Baldomero Lago, Methods of Language Teaching, Routledge - Taylor
& Francis Group, ISBN: 9780415601016
Jana Harťanská, Zdenka Gadušová, Methodology of Teaching English as a Foreign Language,
1995, Vysoká škola pedagogická, Nitra, ISBN 80-88738-43-1
Recommended literature:
Michael Toolan, Language Teaching Integrational Linguistic Approaches, 2011, Routledge,
ISBN: 978-0-415-80806-4
Lubna Alsagoff, Sandra Lee Mckay, Guangwei Hu, Willy A. Renandya, Principles and Practices
for Teaching English as an International Language, 2012, Routledge, ISBN: 978-0-415-89167-7
Hossein Nassaji, Sandra S. Fotos, Teaching Grammar in Second Language Classrooms
Integrating Form-Focused Instruction in Communicative Context, 2010, Routledge, ISBN:
978-0-415-80205-5
Elaine Payne, Lesley Whittaker, Developing Essential Study Skills, 2nd Edition, Pearson
Education Limited, Prentice Hall, 2006, ISBN: 13:978-0-273-68804-4
Patsy M. Lightbown,Nina Spada, How Languages are Learned (1999), Oxford University Press,
ISBN 0194370003
Michael Cole, Shelia R. Cole: The Development of Children, 4th edition, Worth Publishers, New
York, 2001, ISBN 1429202254, 9781429202251

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 69

A B C D E FX

24.64 14.49 24.64 11.59 20.29 4.35

Vyučujúci: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/DIAJmu2/15

Názov predmetu: Didaktika angličtiny 2 pre AJALm

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KAaA/DIAJmu1/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Student evaluation is based on three criteria:
TWO CREDIT TESTS 70%; CONTINUOUS PREPARATION 10%, and ATTENDANCE AND
ACTIVE PARTICIPATION 20%. To receive credits for this course, students must pass the two
credit tests; continuously and timely submit their reports and attend each class according to the
schedule. Attendance is followed during the online sessions too.
TESTS constitute 70% of the final mark:
Ordinarily, student coursework is evaluated by letter grades, which are assigned a value based on
a 100-point scale gained from two credit tests plus points for continuous preparation and active
participation. The final mark is assigned according to the following scale:
A 100-93
B 92-86
C 85-78
D 77-72
E 71-65
FX 64-0
Students who are unable to take a credit test at the scheduled time due to a documented condition
should contact the lecturer as soon as the need is apparent to discuss make-up examination
accommodations and procedures. Students absent from a scheduled credit test will be examined by
the lecturer separately in an ORAL EXAM to collect information about their level of preparedness.
Oral exams will be realized during the lecturer’s consultation hours as soon as possible after the
missed credit test. The content of the oral examination will be equivalent with the content of the
missed credit test but may last longer than a written test and can include deeper analysis of certain
problem areas of the course.
CONTINUOUS PREPARATION constitutes 10% of the final mark (maximum 10 points):
Students are expected to prepare reports for each class by reading and processing the study materials
and the required literature.
Formal requirements for the home assignments:
Minimum 2 but maximum 3 pages in Microsoft Word editor: letter type Times New Roman; letter
size 12, spacing 1.5, 34 lines with 2865 characters per page with spaces. The report’s header must
contain the student’s name and surname, study group, number of the given week according to the
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syllabus of the course and the title of the topic for the week. The reports must be submitted in
Printable Document Format (PDF).
Content requirements for the assignment:
Students must present the content of the reading assignment synthesized in a clear and structured
way: highlighting key information and data as well as presenting logical connections between them.
The submitted report must represent the student’s thorough understanding of the content and the
problem area discussed in the reading assignment.
WARNING: Reports must be original work of the author! Any violation of copyright or breach
of anti-plagiarism rules and regulations of the university will inevitably lead to disciplinary
procedures! Repeated and systematic plagiarism will lead to the loss of credits assigned for
completion the course!
Deadline and the format of the report:
Students must mail their home assignments to the following email address:
rozenfeld.julius2@atk.sk by Saturday 24:00 each weak. The reports must be mailed in PDF format.
No other formats are accepted! No late submissions will be accepted unless separately negotiated
with the supervisor of the course!
ATTENDANCE AND ACTIVE PARTICIPATION constitute 20% (maximum 20 points) of the
final mark:
All students must attend all classes regardless they are organized face-to-face or online. Students
must join the class sessions on time. Should anyone miss the first ten minutes of a class, will be
marked as absent from the class. Points for active participation will be assigned only when the
student actively contributes to the learning process during the sessions by joining discussions!
Volunteer work in extracurricular activities that are organized by the Department of the British
and American Studies which clearly contribute to the students' professional development such
as: lectures and workshops, career week activities, organization of open-door days, language
competitions, conferences, Olympiads, and other similar activities are fully supported! Should these
activities be organized during the regular session times, volunteers will be assigned the points for
active participation as if they had participated in the regular class session.
ABSENCE DUE TO ILLNESS
A student absent from a class must file a valid doctor’s certificate by emailing it in a PDF format
to the lecturer as soon as possible. Due reports for the missed class must be submitted according to
the syllabus of the course and no later than the following class attended by the student.
In an emergency, if the student is unable to contact the lecturer and mail the valid doctor’s certificate
or is being treated elsewhere, the lecturer must be informed by sending an email to the following
email address: julius.rozenfeld@upjs.sk as soon as possible. In both cases, the student must also
file a letter from a physician certifying the date and nature of the illness.
ABSENCE FOR OTHER REASONS
Students who must be absent for reasons other than illness, such as a death in the family or a reason
of similar gravity, must contact the lecturer as soon as possible and submit relevant documents that
certify the seriousness of the case.
There may be other activities which can validate missing a class or several classes, for example
participation in high-quality international competitions, scientific research, conferences, or other
relevant activities, which clearly contribute to the professional development of the student but final
decision about the validity of the presented excuse fully falls in the lecturer’s competency. Regular
full-time or part-time employment is not an acceptable excuse for a missed class.
COVID-19 regulations:
Changing pandemic situation requires continuous adaptation. Online sessions organized via
Microsoft Teams are the preferred alternative to in-person sessions if necessary. Attendance will
be duly followed on online meetings too. Tests – if required for the completion of course – are



Strana: 26

also planned flexibly. Normally, the first credit test takes place during the 6th week of the term
with a second credit test on the 12th week, but changes may apply. If necessary, these test dates
can be changed according to the pandemic situation or replaced by online tests the form and
content of which are comparable with a normal paper-based test. Students are required to follow
the department’s noticeboard and inform themselves continuously about the possible changes!

Výsledky vzdelávania:
The course is designed to help students understand and use the concepts of didactics and connect
the knowledge of this subject area with the problems of teaching English as a foreign language.
The students will obtain a general overview of didactics and the special characteristics of language
teaching.

Stručná osnova predmetu:
1. Initial Instructions, Exploring One's Own Instruction
2. Introduction into Methods and Approaches of Teaching English as a Foreign Language (ELF)
3. Grammar Translation Method & Audiolingual Method
4. Cognitive Approach & Total Physical Response
5. Natural Approach & Communicative Language Teaching
6. Teaching Proficiency and Reading Through (TPR) Storytelling & Content-Based Instruction
7. Task-Based Instruction & Lexical Approach
8. Integrating Language and Content: CLIL
9. Learning Theories
10. Sustaining Professionalism

Odporúčaná literatúra:
Required literature:
Murray, Denise E., Christison, MaryAnn: What English Language Teachers Need to Know,
Volume I, Understanding Learning, Routledge, 2011, ISBN13:978-0-415-80639-8
Murray, Denise E., Christison, MaryAnn: What English Language Teachers Need to Know,
Volume II, Facilitating Learning, Routledge, 2011, ISBN13:978-0-415-80641-1
DVD: Blair Bateman and Baldomero Lago, Methods of Language Teaching, Routledge - Taylor
& Francis Group, ISBN: 9780415601016
Jana Harťanská, Zdenka Gadušová, Methodology of Teaching English as a Foreign Language,
1995, Vysoká škola pedagogická, Nitra, ISBN 80-88738-43-1
Recommended literature:
Michael Toolan, Language Teaching Integrational Linguistic Approaches, 2011, Routledge,
ISBN: 978-0-415-80806-4
Lubna Alsagoff, Sandra Lee Mckay, Guangwei Hu, Willy A. Renandya, Principles and Practices
for Teaching English as an International Language, 2012, Routledge, ISBN: 978-0-415-89167-7
Hossein Nassaji, Sandra S. Fotos, Teaching Grammar in Second Language Classrooms
Integrating Form-Focused Instruction in Communicative Context, 2010, Routledge, ISBN:
978-0-415-80205-5
Elaine Payne, Lesley Whittaker, Developing Essential Study Skills, 2nd Edition, Pearson
Education Limited, Prentice Hall, 2006, ISBN: 13:978-0-273-68804-4
Patsy M. Lightbown,Nina Spada, How Languages are Learned (1999), Oxford University Press,
ISBN 0194370003
Michael Cole, Shelia R. Cole: The Development of Children, 4th edition, Worth Publishers, New
York, 2001, ISBN 1429202254, 9781429202251

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English



Strana: 27

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 60

A B C D E FX

16.67 40.0 36.67 1.67 1.67 3.33

Vyučujúci: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DDMa/14

Názov predmetu: Didaktika matematiky I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Didaktické testy - 30% z celkového hodnotenia
Seminárna práca - 20% z celkového hodnotenia
Domáce zadania - 10% z celkového hodnotenia
Priebežné hodnotenie - 60% z celkového hodnotenia, ústna skúška - 40% z celkového hodnotenia

Výsledky vzdelávania:
Zvládnuť základné princípy a postupy vyučovania matematiky na stredných a základných školách.
Získať vedomosti o rôznych spôsoboch výučby konkrétnych tém školskej matematiky.

Stručná osnova predmetu:
Predmet didaktiky matematiky, vývoj matematiky a vyučovania matematiky, Ciele a úlohy
vyučovania matematiky, Plánovanie vo vyučovaní matematiky. Logicko-didaktická analýza učiva.
Určovanie učebných cieľov, Didaktické princípy, metódy a formy vo vyučovaní matematiky,
Hodnotenie učebných výsledkov, tvorba didaktických testov, Úlohy vo vyučovaní matematiky,
tvorba systémov úloh, Výstavba číselných oborov, Teória elementárnych funkcií, Syntetická a
analytická geometria

Odporúčaná literatúra:
[1] M.Hejný a kol.: Teorie vyučovania matematiky, SPN Blava 1989,
[2] L.Frantíková,K.Hončarivová,O.Kopanev: Didaktika matematiky, UPJŠ 1982
[3] R.Fischer,G.Malle: Človek a matematika, SPN Bratislava 1992
[4] Polya, G.: How to solve it, Princeton University Press, 1957.
[5] Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování.
Portál, Praha 2001.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

45.31 31.25 14.06 6.25 3.13 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DDMb/14

Názov predmetu: Didaktika matematiky II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/DDMa/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca - 40% z celkového hodnotenia.
Písomka - 40% z celkového hodnotenia.
Domáce zadania - 20% z celkového hodnotenia.
Hodnotenie A - aspoň 90% bodov,
hodnotenie B - aspoň 80%,
hodnotenie C aspoň 70%,
hodnotenie D aspoň 60%,
hodnotenie E aspoň 50% bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s niektorými teóriami matematického vzdelávania. Osvoja si rôzne spôsoby
výučby vybraných tém školskej matematiky. Oboznámia sa s možným využití histórie matematiky
pri vyučovaní. Študentov budú pripravení na prácu vo výchovno-vzdelávacom procese, zameranú
na tvorivé využitie poznatkov z matematiky.

Stručná osnova predmetu:
Poznávací proces žiaka.
Jazyk matematiky, reprezentácie enaktívne, ikonické a symbolické.
Využitie histórie matematiky vo vyučovaní.
Ťažkosti žiakov a ich možné príčiny.
Vyučovanie matematických dôkazov.
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.
Postupnosti, diferenciálny a integrálny počet.
Rozvíjanie tvorivosti a motivácia.

Odporúčaná literatúra:
[1] M.Hejný a kol.: Teoria vyučovania matematiky, SPN Blava 1989.
[2] Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování.
Portál, Praha 2001.
[3] Fischer, R., Malle, G.: Človek a matematika, SPN Bratislava 1992.
[4] Učebnice a zbierky úloh pre stredné a základné školy.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 77

A B C D E FX

71.43 15.58 10.39 1.3 1.3 0.0

Vyučujúci: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DFR/10

Názov predmetu: Diferenciálne rovnice

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie sa koná formou dvoch písomiek počas semestra. Záverečné hodnotenie sa
udeľuje na základe priebežného hodnotenia (40%), písomnej a ústnej časti skúšky (30% a 30%).

Výsledky vzdelávania:
Teória diferenciálnych rovníc patrí medzi základné oblasti matematickej analýzy. Má početné
aplikácie v rôznych oblastiach vedy a techniky. Hlavným cieľom tohto predmetu je oboznámiť
študentov so základmi teórie obyčajných diferenciálnych rovníc a ich systémov, metódami riešenia
niektorých typov diferenciálnych rovníc a systémov a vnímať ich aj ako možné matematické
modely reálnych situácií.

Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy. Elementárne metódy riešenia a aplikácie diferenciálnych rovníc prvého rádu.
Existencia a jednoznačnosť riešenia Cauchyho úlohy pre diferenciálne rovnice prvého rádu,
n-tého rádu a systémy diferenciálnych rovníc. Vzťah medzi diferenciálnymi rovnicami n-tého
rádu a systémami diferenciálnych rovníc. Lineárne diferenciálne rovnice n-tého rádu a lineárne
diferenciálne systémy - lokálna a globálna veta o existencii a jednoznačnosti riešenia Cauchyho
úlohy, základné vlastnosti riešení, fundamentálny systém riešení, štruktúra všeobecného riešenia,
Lagrangeova metóda variácie konštánt, lineárne rovnice a systémy s konštantnými koeficientmi.
Zníženie rádu diferenciálnych rovníc. Eulerove diferenciálne rovnice. Eliminačná metóda riešenia
systémov diferenciálnych rovníc.

Odporúčaná literatúra:
1. M. Greguš, M. Švec, V. Šeda: Obyčajné diferenciálne rovnice, ALFA, Bratislava, 1985.
2. L. Kluvánek, I. Mišík, M. Švec: Matematika II, SVTL, Bratislava, 1961.
3. J. Diblík, M. Růžičková: Obyčajné diferenciálne rovnice, EDIS, Žilina, 2008.
4. S. J. Farlow: An introduction to differential equations and their applications, Dover
Publications, New York, 2006.
5. W. Kohler, L. Johnson: Elementary differential equations with boundary value problems,
Pearson Education, Boston, 2006.
6. J. Eliaš, J. Horváth, J. Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3, Alfa, Bratislava, 1980.
7. N. M. Matvejev: Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc, ALFA, Bratislava,
1970.
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8. M. Tenenbaum: Ordinary differential equations, Dover Publications, New York, 1985.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 149

A B C D E FX

20.13 20.81 14.77 22.15 18.79 3.36

Vyučujúci: Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DPU/14

Názov predmetu: Diplomová práca a jej obhajoba

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

Počet ECTS kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným plánom.

Výsledky vzdelávania:
Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa.

Stručná osnova predmetu:
Prezentácia výsledkov diplomovej práce, zodpovedanie na otázky oponenta a zodpovedanie otázok
členov skúšobnej komisie.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 25

A B C D E FX

80.0 12.0 4.0 4.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MATHm/15

Názov predmetu: Diplomová práca a jej obhajoba

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

Počet ECTS kreditov: 14

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným plánom.
O hodnotení študenta rozhoduje štátnicová komisia. Na záverečnom hodnotení sa podieľajú
nasledovné zložky:
Hodnotenie v posudku vedúceho práce - 20 %
Hodnotenie v posudku oponenta práce - 40 %
Diskusia v rámci obhajoby - 40 %
Záverečné hodnotenie zohľadní obsahovú a formálnu (jazykovú) stránku študentovho písomného
aj ústneho prejavu v pomere 80 % : 20 %.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Obhajoba záverečnej práce je, aby študent preukázal hlbší záujem o zvolenú
tému, zvládnutie problematiky v teoretickej i praktickej rovine, ako aj schopnosť tvorivého
uplatňovania nadobudnutých poznatkov na základe samostatnej práce.
Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa.

Stručná osnova predmetu:
Cieľ:
Cieľom predmetu Obhajoba záverečnej práce je, aby študent preukázal hlbší záujem o zvolenú
tému, zvládnutie problematiky v teoretickej i praktickej rovine ako aj schopnosť tvorivého
uplatňovania nadobudnutých poznatkov na základe samostatnej prace.
Sylabus:
Študent musí v diskusii reagovať na pripomienky v posudku vedúceho práce, v posudku oponenta
práce a odpovedať na otázky členov štátnicovej komisie. Predseda štátnicovej komisie, oponent
i školiteľ môžu stanoviť študentovi literatúru, ktorú je nutné pre potreby obhajoby naštudovať.
Táto požiadavka však musí zohľadňovať dostupnosť daných zdrojov resp. časové možnosti ich
nadobudnutia.
Záverečné hodnotenie:
O hodnotení študenta rozhoduje štátnicová komisia. Na záverečnom hodnotení sa podieľajú
nasledovné zložky:
Hodnotenie v posudku vedúceho práce - 20 %
Hodnotenie v posudku oponenta - 40 %
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Diskusia v rámci obhajoby - 40 %
Prezentácia výsledkov záverečnej práce, zodpovedanie na otázky školiteľa, oponenta a členov
skúšobnej komisie.

Odporúčaná literatúra:
Predseda štátnicovej komisie, oponent i vedúci záverečnej práce môžu stanoviť študentovi
literatúru, ktorú je nutné pre potreby obhajoby naštudovať. Táto požiadavka však musí
zohľadňovať dostupnosť daných zdrojov, respektíve časové možnosti ich nadobudnutia.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A B C D E FX

14.29 42.86 42.86 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DPP2a/14

Názov predmetu: Diplomový projekt I

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

Počet ECTS kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Zadanú tému spracovať tvorivým spôsobom.

Stručná osnova predmetu:
Obsah je individuálny podľa zadania diplomovej práce.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 39

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DPP2b/14

Názov predmetu: Diplomový projekt II

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

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/DPP2a/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nutnou podmienkou pre udelenie hodnotenia je vystúpenie s prezentáciou o diplomovej práci na
seminári príslušného oddelenia ÚMV.

Výsledky vzdelávania:
Zadanú tému spracovať tvorivým spôsobom.

Stručná osnova predmetu:
Obsah je individuálny podľa zadania diplomovej práce.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DPP2c/14

Názov predmetu: Diplomový projekt III

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

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/DPP2b/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Zadanú tému spracovať tvorivým spôsobom.

Stručná osnova predmetu:
Obsah je individuálny podľa zadania diplomovej práce.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 26

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MASE1j/08

Názov predmetu: Diplomový seminár 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť:
Povolená absencia: 1/3. Nepripravenosť alebo kľučkovanie prostredníctvom vzájomného
hodnotenia banálnymi a zrejmými komentármi zníži hodnotenie o jeden stupeň.
Vlastné štúdium odborných materiálov o koncipovaní záverečných a doplomových prácach s
konkrétnymi výstupmi.
Priebežné hodnotenie :
Dva krátke dokumenty vo forme návrh a jeden príspevok v rozsahu aspoň 10 strán . Obsah: 4
kategórie :koncepcia, štruktúra, jazyk a R & D.
Práca 1 10 % 93 - 100 %
Práca 2 10 % B 86-92 %
Úprava 60 % C 78 - 85 %
Pri ukončení 20 % D 72 - 77 %
E 65-71 %

Výsledky vzdelávania:
Zlepšiť výskumné a analytické zručnosti študentov a objasniť konvencie akademického diskurzu
so zvláštnym dôrazom na kritickú analýzu a editáciu.

Stručná osnova predmetu:
Week 1 20.9 Introductions.
Week 2 27.9 Review Due. Thesis. Writing, editing, proofreading.
Week 3 4.10 Readings and review discussion.
Week 4 11.10 First Paper Due. Peer Review. Edit assignments.
Week 5 18.10 Edits Due. Paper review.
Week 6 25.10 Plagiarism and Research
Week 7 1.11 Tutorial Week
Week 8 8.11 Second Paper Due. Peer Review. Argument Theory and types.
Week 9 15.11 Edits Due. Paper Review.
Week 10 22.11 “That’s what I meant to say.”
Week 11 29.11 Draft Due. Peer review.
Week 12 6.12 Edits Due. Revision Strategies
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Week 13 13.12 Tutorial Week.
Week 14 20.12 Tutorial Week. Final Paper Due.

Odporúčaná literatúra:
Style: Ten Lessons in Clarity and Grace, 7th ed. 2003 by Joseph M. Williams.
The Craft of Research, any edition. Booth, Colomb, and Williams.
MLA Handbook for Writers of Research Papers, seventh edition, 2009.
Additional material will be posted. Please print these articles and bring them to class for
discussion.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 250

A B C D E FX

26.0 40.4 22.8 6.4 3.2 1.2

Vyučujúci: Mgr. Kurt Magsamen, Mgr. Martina Martausová, PhD., Mgr. Adriana Saboviková,
PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MASE2m/15

Názov predmetu: Diplomový seminár 2 pre BASm d ext AJALm AJEIEm
AJEIEm komb

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu sú pravidelné konzultácie so školiteľom, resp. vedúcim
diplomovej práce počas celej doby trvania semestra v rozsahu minimálne raz týždenne v
čase určenom školiteľom. Podmienkou absolvovania predmetu je tiež odovzdanie kompletného
nezviazaného textu diplomovej práce školiteľovi najneskôr dva týždne pred posledným termínom
vloženia diplomovej práce do AIS, pričom školiteľ posúdi, či predložený text zodpovedá základným
minimálnym požiadavkám na obsah a formu diplomovej práce. V prípade pozitívneho posúdenia
školiteľ udelí hodnotenie A-E. V prípade, že predložený text nezodpovedá základným minimálnym
požiadavkám na obsah a formu diplomovej práce, školiteľ udelí hodnotenie FX.
A 93-100%
B 86-92%
C 78-85%
D 72-77%
E 65-71%
FX 0- 64%

Výsledky vzdelávania:
Odovzdaný kompletný nezviazaný text diplomovej práce školiteľovi.

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:
Odporúčané zdroje:
MLA Handbook for Writers of Research Papers, seventh edition. 2009.
Materiály zverejnené na webovej stránke UK UPJŠ.
Materiály dodané školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 160

A B C D E FX

61.25 15.0 13.13 3.13 4.38 3.13

Vyučujúci: prof. Myroslava Fabian, DrSc., prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., doc. Mgr. Slávka
Tomaščíková, PhD., Mgr. Petra Filipová, PhD., PhDr. Štefan Franko, PhD., doc. Mgr. Renáta
Gregová, PhD., PhDr. Slávka Janigová, PhD., prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Mgr. Kurt
Magsamen, Mgr. Martina Martausová, PhD., doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., Mgr. Július
Rozenfeld, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Adriana Saboviková, PhD., doc. Mgr. Soňa
Šnircová, PhD., Mgr. Renáta Timková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/DGE/10

Názov predmetu: Dynamická geometria

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
test vypracovaný pomocou počítača, didaktický projekt, ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si príkazy a koncepciu tvorby dynamických konštrukcií v programe Geogebra a Cabri
3D. Naučiť sa využívať prostredie dynamickej geometrie pri experimentovaní s geometrickými
objektmi a ich atribútmi a pri objavovaní invariantných vlastností geometrických utvarov a
geometrických vzťahov medzi objektmi v trojuholníkoch, štvoruholníkoch, kužeľosečkách a v
základných priestorových telesách.

Stručná osnova predmetu:
Konštrukcie a skúmanie vlastností trojuholníkov, štvoruholníkov, kružníc a ich využitie pri riešení
konštrukčných úloh. Menelaova veta, Cevova veta, Varignonova veta, Ptolemaiova veta, tetivové
a dotyčnicové štvoruholníky, ťažisko n-uholníkov. Využitie zhodných a podobných zobrazení pri
riešení úloh. Konštrukcie kužeľosečiek a ich využitie pri riešení úloh. Matematické modelovanie a
skúmanie funkčných závislostí, riešenie úloh na hľadanie extrémov. Vzájomné polohy lineárnych
geometrických útvarov v priestore, rezy telies, prienik priamky s telesom. Analýza možností
využitia prostredia dynamickej geometrie pri podpore aktívneho učenia matematiky.

Odporúčaná literatúra:
1. Vaníček, J.: Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Univerzita Karlova v
Praze, 2009.
2. King, J., Schattschneider, D.: Geometry Turned On! Dynamic Software in Learning, Teaching,
and Research. The Mathematical Association of America, 1997.
3. De Villiers, M., D.: Rethinking proof with the Geometer's Sketchpad. Key Curriculum Press,
2003.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 39

A B C D E FX

48.72 30.77 12.82 7.69 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/KPE/
EPU/15

Názov predmetu: Etika práce učiteľa a výchovného poradcu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Aktívna účasť na seminároch (max. 1 absencia) - 30b, 2. Príprava na seminár - 40b, 3. Príprava
(popis a analýza) morálnej dilemy - 30b. Súčtom bodov získaných počas semestra študent získava
záverečné hodnotenie podľa uvedenej stupnice: A 87 – 100, B 77 – 86, C 69 – 76, D 61 – 68, E
56 – 60, FX 55 a menej. Prípadné úpravy realizácie predmetu v súvislosti s aktuálnym príkazom
rektora a presné kritériá a spôsob hodnotenia sú uvedené v elektronickej nástenke predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s učiteľskou etikou a etikou výchovného poradcu ako s jedným z odvetvových
druhov profesijnej etiky, ktorej predmetom je teoretická reflexia etických a morálnych otázok
učiteľskej profesie a funkcie výchovného poradcu (vrátane formulácie morálnych hodnôt, princípov
a noriem učiteľského povolania a funkcie výchovného poradcu v podobe etických kódexov ) a
na druhej strane jej súčasťou je aj hľadanie odpovedí, respektíve riešení praktických morálnych
problémov. Študenti majú možnosť otvoreným spôsobom diskutovať o morálnych a etických
problémoch, čo podnecuje ich kritické myslenie. Výučba využíva viacero metód, pričom poznatky
sú sprostredkované formou zaujímavého výkladu a doplnené zážitkovými aktivitami. Študenti
získajú poznatky aj skúsenosti k riešeniu osobných morálnych a etických problémov v pedagogickej
praxi ako aj k využívaniu tejto problematiky v rámci výchovy a vzdelávania, čo podporuje
rozvoj ich profesijných zručností. Základom učiteľskej etiky a etiky výchovného poradcu je
interdisciplinárny prístup založený na interakcii filozofie, etiky, pedagogiky a psychológie.

Stručná osnova predmetu:
Profesijná etika, Etika v pomáhajúcich profesiách, Pedagogická a učiteľská etika, Koncepcie
učiteľskej etiky, Etika práce výchovného poradcu, Etické a morálne otázky, Etický kódex,
Psychológia morálky, Morálne usudzovanie, Morálne konanie, Morálne emócie, Riešenie
morálnych a etických dilém.

Odporúčaná literatúra:
Ráczová, Babinčák, P. Základy psychológie morálky. Košice : Equilibria, 2009. - 130 s. ISBN
9788070977866 (brož.).
Gluchmanová, M. K niektorým terminologickým otázkam učiteľskej etiky. Pedagogická
orientace 2007, č. 2, s. 11–25. ISSN 1211-4669.
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Malankievičová, S. Profesijná etika: FF PU. 2008.
Miezgová J., Vargová, D. Etika. SPN Mladé letá 2007.
Remišová A. Dejiny etického myslela v Európe a USA. Bratislava, Kalligram 2008.
Zelina, M. Teória výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava SPN 2010.
Gluchmanová, M. 2009. Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej
etike. Prešov: FF PU,2009. 222 s. ISBN 978-80-555-0042-3
Campbell, E. 2003. The Ethical Teacher. Berkshire (England): Open University Press, 2003. 178
s. ISBN 03-3521-219-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 333

A B C D E FX

95.5 3.9 0.6 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lucia Barbierik, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/FSPm/15

Názov predmetu: Funkčná vetná perspektíva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Active attendance of seminars
Final written assignment in selected topics - 65% Pass

Výsledky vzdelávania:
Students are expected to attain the skills of FSP analysis of the English sentence and text.

Stručná osnova predmetu:
The cycle of lectures is aimed to introduce the fundamental concepts and principles of the theory
of Functional Sentence Perspective (FSP) of the Prague Linguistic School (Mathesius, Firbas,
Sgall, Daneš), to outline a difference between the formal and FSP sentence analyses, to distinguish
between the theme, rheme, and transition element of discourse, to classify the scale and scene, and
thematic and rhematic tracing of a text stretch.

Odporúčaná literatúra:
Firbas, J. (1992). Functional sentence perspective in written and spoken communication.
Cambridge: CUP
Daneš, F. (1974). Papers in functional sentence perspective. Prague: Academia
Daneš, F.(1985). Věta a text. Prague: Academia
Mathesius,V. (1975). A functional analysis of present-day English on a general linguistic basis.
Prague: Academia.
Sgall, P. et al. (1980). Aktuální členění věty v češtine. Prague: Academia.
Svoboda, A. (1989). Kapitoly z funkční syntaxe. Prague: SPN.
Vachek, J. (1990). A Linguistic Characterology of Modern English. Praha: SPN.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A B C D E FX

42.86 21.43 28.57 0.0 7.14 0.0

Vyučujúci: PhDr. Slávka Janigová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/GEO2b/10

Názov predmetu: Geometria II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
pre účasť na ústnej skúške je potrebná aspoň 40% úspešnosť z priebežného hodnotenia,
váha hodnotenia: 50% priebežné hodnotenie, 50% ústna skúška,
záverečné hodnotenie: ≥90% A, ≥80% B, ≥70% C, ≥60% D, ≥50% E, <50% FX

Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s vlastnosťami afinných, zhodných a podobných zobrazení.

Stručná osnova predmetu:
1. Kvadratické plochy (rotačné a všeobecné kvadratické plochy)
2. Afinné zobrazenia (asociované zobrazenie, analytické vyjadrenie, afinity, samodružné útvary,
základné afinity)
3. Zhodné zobrazenia (analytické vyjadrenie, zhodnosti, klasifikácia v rovine, skladanie osových
súmerností)
4. Podobné zobrazenia (analytické vyjadrenie, podobnosti, rovnoľahlosť, skladanie rovnoľahlostí)
5. Geometria kružníc (mocnosť bodu ku kružnici, chordála kružníc, zväzky kružníc)

Odporúčaná literatúra:
1. M. Sekanina a kol., Geometrie 2, SPN, 1988.
2. O. Šedivý a kol., Geometria 2, SPN, 1987.
3. H.S.M. Coxeter, Introduction to geometry, Wiley, 1989.
4. J.T. Smith, Methods of geometry, Wiley, 2000.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
vyžadujú sa základné poznatky o afinných a euklidovských priestoroch

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 115

A B C D E FX

17.39 17.39 23.48 17.39 21.74 2.61
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Vyučujúci: RNDr. Igor Fabrici, Dr., RNDr. Lucia Janičková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/GEO2c/10

Názov predmetu: Geometria III

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
na základe priebežného hodnotenia a ústnej skúšky,
váha hodnotenia: 30% priebežné hodnotenie, 70% ústna skúška,
záverečné hodnotenie: ≥90% A, ≥80% B, ≥70% C, ≥60% D, ≥50% E, <50% FX

Výsledky vzdelávania:
Nový pohľad na klasické geometrické poznatky.

Stručná osnova predmetu:
1. Body a priamky súvisiace s trojuholníkom (Menelaova veta, Cevova veta, dôležité body
trojuholníka, vpísaná a pripísané kružnice, pedálny trojuholník, Eulerova priamka, Feuerbachova
kružnica)
2. Vlastnosti kružníc (mocnosť bodu ku kružnici, chordála, Eulerova veta, Simsonove priamky,
Ptolemaiova veta, Morleyova veta)
3. Kolineárnosť a spoločný priesečník (štvoruholníky, Varignonov rovnobežník, tetivové
štvoruholníky, Brahmaguptova veta, Napoleonove trojuholníky)
4. Ohniskové vlastnosti regulárnych kužeľosečiek (Dandelinove guľové plochy, dotyčnice a
riadiace priamky regulárnych kužeľosečiek)
5. Kruhová inverzia (základné vlastnosti, skladanie inverzií a rovnoľahlostí)

Odporúčaná literatúra:
1. H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, Geometry revisited, MAA, 1967.
2. R.A. Johnson, Advanced Euclidean geometry, Dover Publ., 2007.
3. A.V. Akopyan, A.A. Zaslavsky, Geometry of conics, AMS, 2007.
4. D.A. Brannan, M.F. Esplen, J.J. Gray, Geometry, Cambridge Univ. Press, 2007.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 96

A B C D E FX

20.83 28.13 30.21 9.38 11.46 0.0

Vyučujúci: RNDr. Igor Fabrici, Dr.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/MPPa/15

Názov predmetu: Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 36s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Povinná účasť na úvodnom inštruktážnom seminári a záverečných seminároch z pedagogickej i
psychologickej časti.
Absolvovanie 12 hodín hospitácií a rozborových hodín s cvičnými učiteľmi.
Predloženie dokumentácie o Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi (Výkaz
hospitácií na Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi, Pozorovacie schémy,
Vyhodnotenie a zovšeobecnenie pozorovacích schém, Správa o Hospitačnej náčuvovej
pedagogicko-psychologickej praxi).
Hodnotenie: absolvoval/a – neabsolvoval/a

Výsledky vzdelávania:
Orientovať sa vo vybraných psychologických a pedagogicko-didaktických aspektoch školskej
praxe a práce učiteľov a žiakov v základnej a strednej škole; konfrontovať a integrovať
teóriu a prax pedagogicko-profesijnej zložky učiteľského vzdelávania; motivovať k ďalšiemu
štúdiu psychologických a pedagogických disciplín a k cieľavedomému osvojovaniu a rozvíjaniu
profesijných kompetencií.
Cieľavedome vnímať, registrovať a interpretovať psychologické a pedagogické javy pozorované v
reálnej školskej praxi; pedagogicky a psychologicky myslieť.

Stručná osnova predmetu:
Pozorovanie, registrácia a rozbor pozorovaných psychologických a pedagogických javov
vyučovania v cvičných školách. Písomné vyhodnotenie a teoretické zovšeobecnenie pozorovaných
psychologických a pedagogických javov vyučovania. Rozbor priebehu a organizácie Hospitačnej
náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe. Analýza registrovaných javov a ich teoretického
zovšeobecnenia a porovnanie zistení s psychologickou a pedagogickou teóriou na záverečných
seminároch k praxi.

Odporúčaná literatúra:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogiky/MPPa/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 503

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Katarína
Petríková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/INFm/15

Názov predmetu: Interpretácia filmu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Due to the precautions taken as a result of the Covid-19 pandemic, the course will run online via
the MS Teams platform. Online classes will occur according to the schedule and our plan; the only
difference will be the online environment.
Attendance:
Students are expected to attend each class according to the schedule. Should students miss three
or more classes, they will not receive credits for the course no matter what their overall results
are. Each technical problem, such as failed internet connection or other technical issues, must be
announced to the lecturer in advance.
Continuous assessment:
Students are expected and politely required to actively participate in each lesson (active
participation = participation in discussions based on having read the required texts and watched the
required films). Each student must prepare notes from reading and/or film assignments on a weekly
basis and an essay (analysis) on a topic chosen by the lecturer. Should students fail to provide either
of the two compulsory parts, they will not receive credits.
Final assessment:
The final grade will be calculated as a sum of the score for assignment(s) - weekly assignments
(50%), essay (50%). (No assignment, plagiarism, and other unacceptable practices will be awarded
0 points.)
FINAL EVALUATION:
A 93-100%
B 86-92%
C 78-85%
D 72-77%
E 65-71%
FX 64 and less

Výsledky vzdelávania:
The course is designed to instruct students in the art of cinematic discourse and provide them with
a set of information to help them develop and/or improve essential analytical skills in interpreting
contemporary American cinema. It also invites students to participate more judiciously in the
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analysis of American cinema with the intention to enable them to question their role as passive
spectators and increase their ability to watch films actively and critically.
Course content:
This course will examine significant issues in film theory and contemporary approaches to
understanding the film. Since the 1970s, scholars have developed a variety of critical methods for
studying media texts. This course focuses on the most viable ones to provide students with the tools
necessary to interpret films as socio-cultural and ideological productions.

Stručná osnova predmetu:
Week 1: Introduction
Week 2: Ideology
Reading assignment:
Cultural studies and film, Graeme Turner (pp.193-199)
Ideology, James H. Kavanagh (pp.306-307)
Week 3 and 4: Classical vs. post-Classical narrative
Film assignment:
Die Hard (1988)
Week 5: Psychoanalysis
Reading assignment:
Film and Psychoanalysis, Barbara Creed (pp.75-88)
Film assignment:
Forrest Gump (1994)
Week 6: Film and Feminism
Reading assignment:
Feminism and Film, Patricia White (pp.115-129)
Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey (pp. 6-18)
Film assignment:
Mullholand Drive (2001)
Week 7: Race and Ethnicity in Film
Reading assignment:
Race, ethnicity, and film, Robyn Wiegman (pp. 156-166)
Film assignment:
To Kill a Mockingbird (1962)
Week 8: Tutorials
Week 9: Auteurism, Deconstruction, Post-structuralism
Reading assignment:
Post-structuralism and Deconstruction, Peter Brunette (pp.89-93)
Film assignment:
Chinatown (1974)
Week 10-14: Tutorials

Odporúčaná literatúra:
Recommended literature:
ALTHUSSER, Louis. 1971. Ideology and Ideological state apparatuses. In EVANS, Jessica and
HALL, Stuart (eds.). Visual Culture: The Reader. 1st edition. London: SAGE Publications Ltd.
1999, pp.317-323. Print.
BARTHES, Roland. 1991. Mythologies. Canada: Harper Collins Ltd. 1991, pp.125. Print.
BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin and STAIGER, Janet. 2002. The Classical
Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. 6th edition. London: Routledge.
2002. Print.
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BURGOYNE, Robert. 2010. Film Nation: Hollywood Looks at U.S. History. Minnesota:
University of Minnesota press. 2010. Print.
DOANE, Mary Ann. 1987. The Desire to Desire: The Woman's Film of the 1940s. Indiana
University Press. 1-37. 1987. Print.
ELSAESSER, Thomas. 2012. The Persistence of Hollywood. New York: Routledge. 2012. Print.
ELSAESSER, Thomas, and BUCKLAND, Warren. 2002. Studying Contemporary American
Film. New York: Oxford University Press. 2002. Print
ELSAESSER, Thomas, HORWATH, A., and KING, N. (eds.). 2004. The Last Great American
Picture Show. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2004. Print.
HALL, Stuart. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London:
SAGE Publications Ltd. 1997, pp. 225-279, 315-323. Print.
HAYWARD, Susan. 2000. Cinema Studies: The Key Concepts. 2nd edition. London: Routledge.
2000, pp. 190-195. Print.
HILL, John and GIBSON, Pamela (eds.). American Cinema and Hollywood: Critical
Approaches. 1st edition. Oxford: Oxford University Press. 2000,
KUHN, Annette. 1999. Women's Pictures: Feminism and Cinema. London: Verso. 1999. Print.
MULVEY, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. In HALL, Stuart and EVANS, Jessica
(eds.) Visual Culture: The Reader. London: SAGE Publications, 1999, pp. 381-389. Print.
MCGOWAN, Todd. 2003. Looking for the Gaze: Lacanian Film Theory and Its Vicissitudes.
Cinema Journal. Volume 42. Issue 3 (2003): pp. 27-47. Print.
NEALE, Steve. 2000. Genre and Hollywood. London: Routledge. 2000. Print.
RAY, Robert B. 1985. A Certain Tendency of the Hollywood Cinema: 1930-1980. Princeton:
Princeton University Press. 1985. Print.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
EN

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 86

A B C D E FX

73.26 8.14 15.12 1.16 1.16 1.16

Vyučujúci: Mgr. Martina Martausová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MMINm/15

Názov predmetu: Interpretácia mediálneho textu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Continuous assessment:
Preparation, active participation 40 %:
Every student MUST have their own copies of the materials, their own written preparation and be
prepared to discuss them. Otherwise they will be considered absent. Each student is expected to
read articles provided by the lecturer and contribute actively to seminar discussion and analysis by
presenting information, ideas and comments.
Presentation 60 %:
Comparative analysis of two texts. Each student will present a comparative analysis of two samples
of texts - articles, ads, etc. Selection of the samples has to be approved by the lecturer.
Final mark 100% (Preparation, active participation 40 %, Presentation of comparative analysis 60
%) Minimum pass mark is 65 %. A 100-93% B 92-86% C 85-78% D 77-72% E 71-65% FX 64
and less.

Výsledky vzdelávania:
Introduction to the subject of mass media communication, its importance, functions, discourses and
aspects with focus on the discourses of press, other print media and television, how these operate
within contemporary British and Slovak societies.

Stručná osnova predmetu:
The first week session will take place in contact form. From week 2 all sessions will be online via
MS TEAMS.
Mass media communication, its functions, elements and workings, visual and verbal modes of
media discourse, newspapers, product labels, tourist brochures, modes of address, modes of
narrative, info and drama elements, discourse of advertising.
Each theme will be presented first of all through a short lecture and subsequently discussed and
analysed in greater depth within specific material analysis. Handouts represent the essential material
needed for the course and you will be required to make your own copies from a master copy
provided by the lecturer via MS TEAMS.
Course organisation:
Week 1 22.09.2020: Introduction to the course.
Week 2 29.09.2020: Mass media communication, its functions, elements and workings.
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Week 3 06.10.2020: Visual and verbal modes of media discourse I. Newspaper discourse.
Week 4 14.10.2020: Visual and verbal modes of media discourse II. Newspaper discourse.
Week 5 20.10.2020: Info and drama elements in media discourse.
Week 6 27.10.2020: Tutorials.
Week 7 03.11.2020: Discourse of advertising.
Week 8 10.11.2020: Discourse of product labels and tourist brochures.
Week 9 17.11.2020: Bank Holiday - Students' Day
Week 10 24.11.2020: Presentations of analysed material by students.
Week 11 01.12.2020: Presentations of analysed material by students.
Week 12 08.12.2020: Presentations of analysed material by students.
Weeks 13-14: Tutorials.

Odporúčaná literatúra:
Bell, A.: The Language of News Media. Blackwell, Oxford, 1991
Crowley, D.& Mitchell, D.(ed.): Communication Theory Today. Polity Press, Cambridge, 1994
Edginton, B. and Montgomery, M.: The Media. The British Council, London, 1996
Fairclough, N.: Media Discourse. Arnold, London, 1995
Fowler, R.: Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. Routledge, L. 1991
Goodman, S. and Graddol, D. (ed.): Redesigning English: New Texts, New Identities. Routledge,
London, 1996
Argyle, M. The Psychology of Social Class. London: Routledge, 1994.
Meyrowitz, J. Multiple Media Literacies. 1998. In: Newcomb, H. ed. Television: The Critical
View. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Montgomery, M. An Introduction to Language and Society. London: Routledge, 1986.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 108

A B C D E FX

81.48 8.33 8.33 0.93 0.93 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/LTYPmu/15

Názov predmetu: Jazyková typológia a univerzálie pre AJALm AJEIEm
AJEIEm komb

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Continuous assessment: two tests. The first test will be written in WEEK 8, the second in WEEK
13. The total score is 100 points. The tests will be mediated by MS Teams regardless the form of
tuition in the respective week.

Výsledky vzdelávania:
Providing the students with the essential terminology, basic approaches, theories, and conceptions
that have shaped the studies of language universals and typological studies. Application of the
acquired knowledge in students' projects.

Stručná osnova predmetu:
Due to the present situation, the tutor of the course reserves the right to change the test dates in
exceptional cases. Students will be informed at least 24 hours prior to the change.
1 22.09. Introduction to the course
2 29.09. Home reading: Chapter 1 What is language typology
3 06.10. Home reading: Chapter 2: Forerunners of language typology
4 13.10. Discussion on Chapters 1-2 based on tasks following Chapters 1-2
5 20.10. Chapter 3 Genealogical classification of languages
6 27.10. tutorials Chapter 4 Phonological typology
7 03.11. Chapter 5 Morphological typology
8 10.11. Chapter 6 TEST 1. Syntactic typology
9 17.11. Chapter 7 Lexical typology
10 24.11. Chapter 8 Aeral typology
11 01.12. Chapter 9 Language universals
12 08.12. Chapters 10-11 How to approach language typology? How do typologists
work?
13 15.12. tutorials TEST 2
14 22.12. tutorials

Odporúčaná literatúra:
Körtvélyessy, L. 2017. Essential of language typology. Košice UPJŠ. Available at: https://
unibook.upjs.sk/sk/anglistika-a-amerikanistika/365-essentials-of-language-typology
Others:
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Croft, W. 1990. Typology and universals, Cambridge: CUP.
Shibatani, M. and Bynon, T. 1995. Approaches to Language Typology. Oxford University Press.
Moravcsik, E. 2012. Introducing language typology. Cambridge: CUP

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX

38.57 22.86 20.0 10.0 7.14 1.43

Vyučujúci: prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/ACW1m/15

Názov predmetu: Jazykové zručnosti - Academic Writing

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Attendance and Participation:
You may miss one class without penalty. If you miss two or more, you will fail the course. If you
are repeatedly late, you will not be allowed to complete the course. You are expected to contribute
to the class discussion and to provide insightful comments on the readings and on your classmates’
work. I will lower your grade by one letter if you are consistently silent, disengaged, or unprepared.
Drafts, Deadlines, and Late Work:
Throughout the course, I will encourage you to write multiple drafts of each paper. Writing multiple
drafts will improve your writing and take some of the stress out of the final deadline. Ideally, you
will have a well developed rough draft well before the deadline, so you should always be able to
get something in. Your work will be read and critiqued by your fellow classmates, so please make
your drafts as complete as possible and come prepared for a lively discussion. Late work will not
be accepted. If any draft or paper is late, you will fail the entire course.
Continuous Assessment:
You will write two short papers, three pages each, and one long paper of at least eight pages.
A page means approximately 330 words. Assignment descriptions are posted on ffweb. The final
paper may be a revision of one of the short papers. For each paper, I will break down your overall
grade into four categories: Concept, Structure, Language, and Documentation. On your final paper,
if your receive an FX in any one of these four categories, you will fail the course. Any paper not
properly documented will receive an FX overall. It breaks down like this:
Paper 1 25% A 93-100%
Paper 2 25% B 86-92%
Paper 3 50% C 78-85%
D 72-77%
E 65-71%

Výsledky vzdelávania:
To teach grammatical and rhetorical forms, improve students’ research and analytical skills, and
clarify the conventions of academic discourse with special emphasis on developing a thesis which
is complex enough to sustain a graduate level paper.

Stručná osnova predmetu:
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Week 1 18.9 Introductions.
Week 2 25.9 Graduate writing.
Week 3 2.10 Writing Process. Your Thesis. What’s a good one?
Week 4 9.10 Plagiarism. Theory of Argument.
Week 5 16.10 First Paper Due. Peer review. Common Problems.
Week 6 23.10 In Class Review of first paper. Research
Week 7 30.10 Tutorial Week
Week 8 6.11 Second Paper Due. Peer Review. Types of Argument.
Week 9 13.11 In class review of Second Paper.
Week 10 20.11 Incorporating metadiscourse while writing clearly
Week 11 27.11 Revision Strategies
Week 12 4.12 Draft of final paper Due and peer review.
Week 13 11.12 Tutorials
Week 14 18.12 Tutorials. Final Paper Due. There is no exam.

Odporúčaná literatúra:
The Craft of Research, any edition. Booth, Colomb, and Williams.
MLA Handbook for Writers of Research Papers, seventh edition, 2009.
Additional material will be posted. Please print these articles and bring them to class for
discussion.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A B C D E FX

27.62 33.33 29.52 5.71 2.86 0.95

Vyučujúci: Mgr. Kurt Magsamen

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/ACW2m/15

Názov predmetu: Jazykové zručnosti - Advanced Essay Writing

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
You will write two short essays, give a reader response, and write a final essay.
Paper 1 20% A 93-100%
Paper 2 20% B 86-92%
Reader R 10% C 78-85%
Paper 3 50% D 72-77%
E 65-71%

Výsledky vzdelávania:
To improve students’ rhetorical criticism, syntactic awareness, formal flexibility, editing and
writing skills, and chances to get published.

Stručná osnova predmetu:
February
Week 1 12.2 Introduction.
Week 2 19.2 History, development, and variety of essays. CNF review
Week 3 26.2 Reading discussion
March
Week 4 5.3 First Paper Due, Peer Review
Week 5 12.3 In class review and reader response.
Week 6 19.3 Readings, incorporating theory.
Week 7 26.3 Second Paper Draft Due, Peer Review (HT)
April
Week 8 2.4 Readings, Narrative as Argument
Week 9 9.4 Review of Second Paper and reader response.
Week 10 16.4 Tutorials
Week 11 23.4 Readings Discussion
Week 12 30.4 Draft of Final Paper Due, Peer Review. Summary
May
Week 13 7.5 Tutorials
Week 14 14.5 Tutorials. Final Paper Due

Odporúčaná literatúra:
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Style: Ten Lessons in Clarity and Grace, 7th ed. 2003 by Joseph M. Williams.
The Art of the Personal Essay. An Anthology from the Classical Era to the Present. Phillip
Lopate. 1994

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
The course will be conducted in English.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A B C D E FX

49.32 38.36 9.59 2.74 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Kurt Magsamen

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.



Strana: 67

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/COLGmu/15

Názov predmetu: Korpusová lingvistika pre AJALm AJEIEm AJEIEm
komb

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Continuous assesment
- active participation - 20%
- corpus home-task - 20%
- corpora compilation - 60%
2. Final assesment - ONLINE written exam
The minimum to pass is 65%. It is a condition for the final exam. Since it is a continuous assessment,
there is no retake. In the case the students fail to achieve the required percentage in continuous
assessment they will not be allowed to take part in the final exam test and they fail the course.
The final exam will be mediated via MS Teams. Students are free to choose the preferred mobile
equipment for this purpose (mobile phones, tablets, laptops, etc.) but they are responsible for the
readiness of the device to be used (technicalities, charged device, etc.). The tutor of the course will
make use of any available option to prevent students from cheating during the test. Any identified
cheating attempt will result in 0 test score and the student will be reported to the management of
the Department and the Faculty.

Výsledky vzdelávania:
Course description
The course consists of lectures and seminars. Both classes will be conducted in the distant form. For
both lectures and seminars, students are supposed to be present on time not to hinder the fluency
of the teaching process. If a student fails to attend a lecture/seminar it is their duty to obtain the
respective information from their colleagues. Students are not allowed to record either lectures
or seminars. Seminars are obligatory for all students. Students are expected to attend each class,
however, a student can be absent twice without a need to justify his or her absence,
The aim is to introduce corpus linguistics as a research method for descriptive and applied
linguistics. To this end, the corpus consists of two parts:
i. theory, which reviews the history of corpus linguistics and the basic stages of corpus building
and annotation; and
ii. practice, which is a series of hands-on sessions where the main corpus tools are exercises by
use of a selection of free-access corpora, dictionaries, and concordancers and concordancer-related
tools.
The course aims at enabling students to:
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iii. understand the principles of corpus-based research;
iv. successfully the right corpus-related tools for their needs; and
v. train in the basic stages of data collection, sampling and preparation.

Stručná osnova predmetu:
1. An introduction to corpus linguistics
1.1 What is corpus linguistics?
2. Computerised corpora
2.1 The state of the art in corpus linguistics.
2.2 The linguistic exploitation of computerised corpora
3. The size of corpora and its importance
3.1 Computational tools and methods for corpus analysis
4. Corpus design, annotation and compilation
4.1 Compilation of spoken corpora
4.2 Compilation of wrriten corpora
4.3 Compilation of web-based corpora
5. Data retrieval
5.1 Frequency lists
5.2 Key-words
5.3 n-Grams
5.4 Collocations
6. Software tools and their development
6.1 KWIC, Longman Mini-Concordancer, WordSmith, Mark Davies,
6.2. BNC Sampler-based frequency list
7. Data processing
7.1. Data collection
7.2. Data sampling
7.3. Data preparation
8. Manual versus Automatic annotation of selected data
8.1 XML
8.2 POS-tagging
9. Assignment - build you own corpora
9.1 (Online access to) major corpora, frequency lists and dictionaries
9.2 sketch engine
10. Corpus analysis of linguistic characteristics
10.1 Morphology
10.2 Lexicology
10.3 Semantics
10.4 Phraseology
10.5 Grammar/Syntax
11. Classroom applications of corpus analysis
11.1 Corpus-based research
11.2. Corpus-driven research
12. Other applications of corpus analysis

Odporúčaná literatúra:
Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration
and Processing. Mahwah, NJ: LEA.
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McEnery, T. & Hardie, A. (2012). Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice.Cambridge:
Cambridge University Press.
McEnery, T. & Hardie, A. (2013). The history of corpus linguistics. In K. Allan (ed.), The Oxford
Handbook of the History of Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Mc Enery, A. M., Xiao, R. Z. & Tono, Y. (2006). Corpus-Based Language Studies: an Advanced
Resource Book. London: Routledge.
Wray, A. & Bloomer, A. (1998) Projects in Linguistics. A Practical Guide to Researching
Language. London: E. Arnold.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

62.5 18.75 7.81 7.81 3.13 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/KPILTmu/15

Názov predmetu: Kreatívne písanie a interpretácia literárneho textu pre
AJALm AJEIEm* AJEIEm komb*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
You will write two stories and one critical essay in addition to maintaining a notebook and
suggesting revisions.
Story 1 30% A 93-100%
Story 2 30% B 86-92%
Critical Essay 20% C 78-85%
Notebook 10% D 72-77%
Responses 10% E 65-71%

Výsledky vzdelávania:
To improve students’ fiction writing and develop their ability to critique writing from the
perspective of craft.

Stručná osnova predmetu:
February
Week 1 13.2 English Olympiad, no class.
Week 2 20.2 Introduction. Fiction, form, criticism.
Week 3 27.3 Character. Readings. Notebook 1 due.
March
Week 4 6.3 Narrative stance.
Week 5 13.3 Setting, Scene. Notebook 2 due.
Week 6 20.3 Story 1 draft 1 due in class for peer review.
Week 7 27.3 Reactions due and suggestion discussion. Notebook 3 due.
April
Week 8 3.4 Controlling time and information. Final Draft Story 1 due.
Week 9 10.4 Description. Showing and Telling. Notebook 4 due.
Week 10 17.4 Tutorials.
Week 11 24.4 Story 2 draft 2 due. Peer Review.
May
Week 12 1.5 May Day, no class. Notebook 5 due.
Week 13 8.5 Tutorial Week. Reactions due.
Week 14 15.5 Tutorial Week. Story 2 and Critical Essay Due. Notebook 6 due.
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Odporúčaná literatúra:
Making Shapely Fiction, Jerome Stern.
Writing Fiction: A Guide to Narrative Craft. Janet Burroway. 2003
Other material will be posted on ffweb. Please read the material before the assigned date, bring
copies to class, and be prepared to discuss the material.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A B C D E FX

47.37 31.58 21.05 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Kurt Magsamen

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KSSFaK/
KJPUAP/15

Názov predmetu: Kultúra jazykového prejavu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na semiároch. Celkové hodnotenie je dané súčtom bodov za rečnícky prejav,
priebežný a záverečný test (min. 60 %).

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu teoreticky ovláda a prakticky uplatňuje ortografické a ortoepické
zákonitosti slovenčiny na segmentálnej, ako aj suprasegmentálnej úrovni akustického signálu. V
hovorených a písaných prejavoch dokáže identifikovať chyby, vo vlastných prejavoch ich dokáže
vedome korigovať.

Stručná osnova predmetu:
Písaný a hovorený jazykový prejav. Rečnícka komunikácia. Zvuková kultúra, štýly výslovnosti.
Ortoepické javy pri samohláskach a spoluhláskach. Uplatňovanie pravidla o rytmickom krátení
a jeho výnimiek. Znelostná asimilácia a jej osobitosti priebehu v slovenčine. Analýza a nácvik
rečových prejavov. Uplatňovanie ortografických zákonitostí v praktických písomnostiach.

Odporúčaná literatúra:
KRÁĽ, Á: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo 1996.
KRÁĽ, Á: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin: Matica
slovenská 2005. 423 s.
Pravidlá slovenského pravopisu. 1., 2. a 3. vyd. Bratislava: Veda 1991. 533 s.; 1998. 576 s.; 2000.
592 s.
SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – SOKOLOVÁ, I.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity 2006. 255 s.
Odporúčaná:
SLANČOVÁ, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov: Náuka 2001.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.



Strana: 74

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚTVŠ/KP/12

Názov predmetu: Kurz prežitia-survival

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 36s
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie
Záverečné hodnotenie:Priebežné plnenie všetkých úloh v rámci kurzu.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznamuje so zásadami bezpečného pobytu a pohybu v extrémnom prostredí prírody,
osvojuje si teoretické vedomosti a praktické zručnosti spojené s riešením mimoriadnych a
náročných situácií spätých so zachovaním ľudského života a minimalizáciou poškodenia zdravia.
Rozvíja tímovú spoluprácu, disponuje zručnosťou odolávať a čeliť situáciám vedúcim k získaniu
zážitkov spojených s prekonávaním prekážok.

Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Zásady správania a bezpečnosti pri pohybe a pobyte v neznámom horskom prostredí
2. Príprava a vedenie túry
3. Objektívne a subjektívne nebezpečenstvo v horskom prostredí
4. Zásady hygieny a prevencie poškodenia zdravia v extrémnych podmienkach
Cvičenia:
1. Pohyb v teréne, orientácia a navigácia v teréne (buzoly, GPS)
2. Príprava improvizovaných spôsobov prenocovania
3. Úprava vody a príprava potravín.

Odporúčaná literatúra:
1. Darman, P. (1997). Jak přežít v extrémníchpodmínkách. Frýdek-Místek: Alpress.
2. Dylavský, I. (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada.
3. Hošek, V. (2003). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum.
4. Junger, J. a kol. (2002). Turistika a športy v prírode. Prešov: FHPV PU.
5. McManners, H. (1996). S batohem na zádech: jak přežít v přírodě. Bratislava: Slovo.
6. Němec, J. (2003). Jak přežít: příručka. Praha.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 393

abs n

44.53 55.47

Vyučujúci: MUDr. Peter Dombrovský, Mgr. Marek Valanský

Dátum poslednej zmeny: 15.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚTVŠ/LKSp/13

Názov predmetu: Letný kurz-splav rieky Tisa

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 36s
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie
Záverečné hodnotenie: Ovládanie plavidla na vodnom toku (absolvoval/neabsolvoval).

Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o plavidlách (kanoe) a ich ovládaní na vodnom toku.

Stručná osnova predmetu:
1. Hodnotenie obtiažnosti vodných tokov
2. Bezpečnostné zásady pri splavovaní vodných tokov
3. Zostavovanie posádok
4. Praktický výcvik s nenaloženým kanoe
5. Nosenie kanoe
6. Položenie kanoe na vodu bez dotyku s brehom
7. Nastupovanie
8. Vystupovanie
9. Vyberanie plavidla z vody
10. Kormidlovanie
a) technika vypáčenia (na rýchlych tokoch),
b) technika odťahovania.
11. Prevrátenie
12. Povely

Odporúčaná literatúra:
1. Junger, J. a kol. (2002). Turistika a športy v prírode. Prešov: FHPV PU v Prešove
2. Stejskal, T. (1999). Vodná turistika. Prešov: PU v Prešove.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 153

abs n

45.75 54.25

Vyučujúci: Mgr. Dávid Kaško, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/LGPm/15

Názov predmetu: Lingvistický proseminár

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Attendance - students are expected to attend each class according to schedule. Should the student
miss two or more classes without relevant reason, he/she will not receive credits for the course
no matter what his/her overall results are. The student must be on time for class or he/she will be
marked as absent.
2. Continuous and final assessment:
Preparation and active participation (50 %)
1. Each student is expected to have their own copy of the class material, to read and analyse them
before the lesson (own written preparation is necessary).
2. Active contribution to seminar discussion by presenting information and comments not only from
the material assigned by the lecturer, but also from the other sources related to the discussed major
linguistic theories and movements, is required.
Presentation (50%)
Each student is to prepare a 30 minute presentation related to the given area of linguistics (details
will be specified on the first, introductory seminar)
Final assessment is given by the sum of continuous assessment (active participation 50%,
presentation 50%). There is no retake for any part of the continuous assessment.
FINAL EVALUATION = final assessment mark:
Mark %
A 92 – 100
B 87 – 91
C 82 – 86
D 77 – 81
E 65 – 76
FX 64 and less

Výsledky vzdelávania:
This course aims to provide students with a brief survey of the main schools, movements, and
approaches of linguistic thought in 20th century Europe and USA

Stručná osnova predmetu:
. The 19th century linguistics
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2. Saussure: language as a social fact
3. The Descriptivists
4. The Sapir-Whorf hypothesis
5. Functional linguistics: the Prague School
6. Noam Chomsky and generative grammar
7. Relational grammar: Hjelmslev, Lamb, Reich
8. Generative phonology
9. The London School

Odporúčaná literatúra:
Sampson, Geoffrey (1980). Schools of Linguisitcs. Stanford: Stanford University Press.
Culler, Jonathan (1993). Saussure. Bratislava: Archa.
Deleuze, Gilles (1993). Podľa čoho poznáme štrukturalizums? Bratislava: Archa.
Vachek, Josef (1964). A Prague School Reader in Linguistics. Bloomington: Indiana
University Press.
or any other books on the analysed topics that are currently available

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 75

A B C D E FX

45.33 32.0 16.0 6.67 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. Myroslava Fabian, DrSc., Mgr. Roman Gajdoš, doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/LITPm/15

Názov predmetu: Literárny proseminár

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
You may miss one class without penalty. If you miss two or more, you will fail the course. If you are
repeatedly late, you will not be allowed to complete the course. You are expected to contribute to the
class discussion and to provide insightful comments on the readings and on your classmates’ work.
If you do not bring a READABLE copy of the text under discussion, you will be counted absent. I
will lower your grade by one letter if you are consistently silent, disengaged, or unprepared.
Drafts, Deadlines, and Late Work:
Your work will be read and critiqued by your fellow classmates, so please make your drafts as
complete as possible and come prepared for a lively discussion. Late work will not be accepted. If
any draft or paper is late, you will fail the entire course.
Continuous Assessment:
You will write two papers. Each paper must be preceded by an abstract. For each paper, I will break
down your overall grade into four categories: Concept, Structure, Language, and Documentation.
Your final grade will not be more that one letter grade higher than the lowest of these four grades
on your final paper.
Abstracts 10% A 93-100%
Paper 1 40% B 86-92%
Paper 2 40% C 78-85%
D 72-77%
E 65-71%

Výsledky vzdelávania:
To examine literary techniques and critical trends regarding African American, Jewish American,
and Western American literature.

Stručná osnova predmetu:
Week 1 19.9 Introductions.
Week 2 26.9 Richard Wright and the African American Novel
Week 3 3.10 Black Boy, historical context.
Week 4 10.10 Black Boy, possible classifications.
Week 5 17.10 Philip Roth. Jewish American Traditions
Week 6 24.10 Philip Roth. Gender
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Week 7 31.10 Free Day. Tutorial Week. First paper due.
Week 8 7.11 Philip Roth. Race
Week 9 14.11 Annie Proulx, Western American traditions
Week 10 21.11 Annie Proulx
Week 11 28.11 Annie Proulx
Week 12 5.12 Review. Abstract for final paper due.
Week 13 12.12 Tutorials
Week 14 26.12 Tutorials. Final Paper Due. There is no exam.

Odporúčaná literatúra:
Black Boy. Richard Wright
The Human Stain, Philip Roth.
Bad Dirt, Annie Proulx
Please bring posted critical articles to class.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A B C D E FX

23.08 51.92 17.31 7.69 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Kurt Magsamen

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/MT/09

Názov predmetu: Manažment triedy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Plán triednických hodín - 20%, plán jednodňového školského výletu do prírody s rozpracovaním
aktivít žiakov - 30%, aktivita na triednickú hodinu s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky - 50% .
Záverečné bodové hodnotenie je súčtom bodov za čiastkové úlohy a celkové (sumatívne)
hodnotenie je prevodom získaných bodov na stupne hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Orientovať sa v problematike triedneho učiteľa ako dôležitého činiteľa v práci školy.
Diagnostikovať žiaka a školskú triedu, formulovať objektívnu pedagogickú diagnózu a prognózu
žiaka a školskej triedy, plánovať výchovnú činnosť v triede, aplikovať jednotlivé metódy
a organizačné formy výchovnej práce, rešpektovať výchovné zásady v praktickej činnosti.
Koordinovať výchovno-vzdelávacie pôsobenie rôznych učiteľov vo zverenej triede, viesť
pedagogickú dokumentáciu triedneho učiteľa, upevňovať a rozvíjať zdravie žiakov zverenej triedy,
spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a ďalšími výchovnými činiteľmi (výchovným
poradcom školy ap.).

Stručná osnova predmetu:
Postavenie triedneho učiteľa na základnej a strednej škole. Funkcia a úlohy triedneho učiteľa.
Diagnostická, projekčná a realizačná zložka v práci triedneho učiteľa. Výchovná práca triedneho
učiteľa. Triedny učiteľ vo vzdelávacom procese, v procese výchovy mimo vyučovania a vo
vzťahu k zážitkovej pedagogike. Triedny učiteľ pri riešení a prevencii výchovných problémov.
Spolupráca triedneho učiteľa so zákonnými zástupcami žiaka a ostatnými výchovnými činiteľmi.
Administratívna práca triedneho učiteľa.

Odporúčaná literatúra:
Breaux, A. (2020). Rychlá pomoc pro učitele (60 řešení náročných situací). Praha: Portál.
Eichhorn, Ch. (2019). Učitel a práce se třídou (Jak si poradit se třídou). Bratislava: Raabe.
Hájek,B. et al. (2008). Pedagogické ovlivňovaní volného času. Praha: Portál.
Hendrick, C., Macpherson, R. (2019). Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí. Praha:
Nakladatelství Universum.
Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika. Praha: Portál.
Kol. autorov. (2018). Triedny učiteľ. Praktický poradca triedneho učiteľa. Bratislava: Raabe.
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Kovaříková, M. (2020). Krizové situace ve škole (Bezpečnostní problematika ve školní praxi).
Praha: Grada.
Lauková, N. (2018). Konflikty v škole. Bratislava: Raabe.
Orosová, R. (2010). Prvky zážitkovej a dobrodružnej pedagogiky v práci triedneho učiteľa.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
Orosová. R. (2011). Zážitková pedagogika vo výchovnom pôsobení triedneho učiteľa. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
Pelánek, R. (2008). Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál.
Petillon, H. (2013). 1000 her pro školy, kroužky a volný čas. Brno: Edika.
Trojan, V. (2018). Pedagogický proces a jeho řízení. Bratislava: Wolters Kluwer.
Valenta, M., Krejčová, M., & Hlebová, B. (2020). Znevýhodněný žák. Praha: Grada.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a maťaktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 499

A B C D E FX

53.91 33.87 9.02 1.6 0.6 1.0

Vyučujúci: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/MST/19

Názov predmetu: Matematická štatistika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získať z dvoch písomiek počas semestra aspoň 50% bodov. Celkové hodnotenie na základe
priebežného hodnotenia a výsledku písomnej a ústnej časti skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Študent má získať vedomosti o základných štatistických metódach a schopnosť aplikovať teoretické
poznatky pri riešení praktických problémov.

Stručná osnova predmetu:
Náhodné vektory, ich rozdelenie a charakteristiky. Regresia a korelácia, vlastnosti korelačného
koeficientu. Náhodný výber, výberové charakteristiky a ich rozdelenie. Štatistiky ako funkcie
náhodného výberu a ich rozdelenie. Bodové odhady a ich vlastnosti (nestrannosť, konzistentnosť,
výdatnosť). Metóda maximálnej vierohodnosti. Intervalové odhady, konštrukcia intervalu
spoľahlivosti. Testovanie štatistických hypotéz, hladina významnosti a sila testu. Konštrukcia
najlepšieho kritického oboru. Niektoré jedno- a dvojvýberové parametrické testy. Párový t-test.
Niektoré neparametrické testy - znamienkový, Dixonov, test nekorelovanosti, test významnosti
zmien, test nezávislosti v kontingenčných tabuľkách, testy dobrej zhody.

Odporúčaná literatúra:
1. Skřivánková V.: Pravdepodobnosť v príkladoch, UPJŠ, Košice, 2006
2. Skřivánková V.-Hančová M.: Štatistika v príkladoch, UPJŠ, Košice, 2005
3. CASELLA, G., BERGER, R., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2002
4. DeGroot, M. H., Schervish, M. J.: Probability and Statistics, 4th ed., Pearson, Boston, 2012
5. Utts, J.M., Heckard, R.F.: Mind od Statistics, 5th ed., Thomson Brooks/Cole, 2014
6. Anděl J.: Základy matematické statistiky, MatfyzPress, Praha, 2011

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 124

A B C D E FX

20.97 21.77 15.32 21.77 12.9 7.26

Vyučujúci: prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc., RNDr. Martina Hančová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/MDM/14

Názov predmetu: Matematika a didaktika matematiky

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

Počet ECTS kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/DDMa/14 a ÚMV/DDMb/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným plánom.

Výsledky vzdelávania:
Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa.

Stručná osnova predmetu:
V rámci tohto štátnicového predmetu si študent vytiahne štvoricu otázok z jedného z troch blokov:
dve otázky z didaktiky matematiky, po jednej otázke z dalších predmetov, ktoré študent absolvoval
v rámci Mgr štúdia.
1. BLOK
DIDAKTIKA MATEMATIKY
1. Obsah školskej matematiky – ciele a úlohy vyučovania matematiky, rozvijanie matematického
myslenia žiakov.
2. Prostriedky matematického vzdelávania – didaktické princípy, metódy , formy a činnosti vo
vyučovaní matematiky.
3. Plánovanie vo vyučovaní matematiky – určovanie a konkretizácia učebných cieľov, požiadavky
na ich formuláciu, podstata logicko-didaktickej analýzy učiva.
4. Hodnotenie učebných výsledkov vo vyučovaní matematiky – podstata a funkcie hodnotenia,
prostriedky hodnotenia, postup pri tvorbe didaktických testov.
5. Matematické úlohy vo vyučovaní – postavenie a funkcie úloh, typológia úloh, systémy úloh.
6. Vytváranie matematických poznatkov – definície, axiómy, vety a ich dôkazy, indukcia, dedukcia,
analógia, matematická indukcia.
7. Rozvíjanie pojmu čísla v školskej matematike – predstavy pojmu čísla, zásady pri rozširovaní
číselných množín, charakteristika číselných množín.
8. Relácie, zobrazenia a funkcie v školskej matematike – karteziánsky súčin, binárne relácie a ich
vlastnosti, injektívne a bijektívne zobrazenia, definície a vlastnosti elementárnych funkcií.
9. Geometria v školskej matematike – planimetria, stereometria, trigonometria, analytická
geometria.
10. Infinitezimálny počet v školskej matematike – postupnosti, limita a derivácia funkcie, určitý
a neurčitý integrál.
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11. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v školskej matematike. – definície základných
pojmov, prístupy k vyučovaniu.
GEOMETRIA .
1. Afinné zobrazenie, asociované zobrazenie, samodružné body a smery, základné afinity
2. Zhodné zobrazenie (analyticky), súmernosť podľa podpriestoru
3. Podobné zobrazenie (analyticky), rovnoľahlosť
4. Zhodnosti v rovine (synteticky), osová súmernosť, skladanie osových súmerností
5. Podobnosti v rovine (synteticky), skladanie rovnoľahlostí, kružnice v rovnoľahlosti
6. Mocnosť bodu ku kružnici, chordála dvoch kružníc, zväzky kružníc
7. Menelaova veta, Cevova veta, významné body, úsečky a priamky v trojuholníku a ich vlastnosti
8. Ortotrojuholník, stredový trojuholník, pedálny trojuholník a ich vlastnosti, Eulerova priamka,
Feuerbachova kružnica, Eulerova veta, Simsonova priamka
9. Štvoruholníky a ich vlastnosti, Ptolemaiova veta, Varignonov rovnobežník, Brahmaguptove vety
10. Trojuholníky zostrojené nad stranami daného trojuholníka, vonkajší a vnútorný Napoleonov
trojuholník
11. Kruhová inverzia, jej porovnanie s rovnoľahlosťou, obraz bodu a obraz kruhovej krivky,
samodružné kružnice, konformnosť kruhovej inverzie
PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
1. Náhodné vektory, ich rozdelenie a charakteristiky - združené, marginálne a podmienené
rozdelenie.
2. Nezávislosť náhodných veličín - limitné vety, vzťah niektorých rozdelení k normálnemu, regresia
a korelácia.
3. Náhodný výber, výberové charakteristiky, štatistiky a ich rozdelenie.
4. Bodové a intervalové odhady - definícia, vlastnosti, konštrukcia.
5. Testovanie štatistických hypotéz - definícia, postup, kritický obor. Niektoré parametrické a
neparametrické testy.
2. BLOK
DIDAKTIKA MATEMATIKY
.
1. Obsah školskej matematiky – ciele a úlohy vyučovania matematiky, rozvijanie matematického
myslenia žiakov.
2. Prostriedky matematického vzdelávania – didaktické princípy, metódy , formy a činnosti vo
vyučovaní matematiky.
3. Plánovanie vo vyučovaní matematiky – určovanie a konkretizácia učebných cieľov, požiadavky
na ich formuláciu, podstata logicko-didaktickej analýzy učiva.
4. Hodnotenie učebných výsledkov vo vyučovaní matematiky – podstata a funkcie hodnotenia,
prostriedky hodnotenia, postup pri tvorbe didaktických testov.
5. Matematické úlohy vo vyučovaní – postavenie a funkcie úloh, typológia úloh, systémy úloh.
6. Vytváranie matematických poznatkov – definície, axiómy, vety a ich dôkazy, indukcia, dedukcia,
analógia, matematická indukcia.
7. Rozvíjanie pojmu čísla v školskej matematike – predstavy pojmu čísla, zásady pri rozširovaní
číselných množín, charakteristika číselných množín.
8. Relácie, zobrazenia a funkcie v školskej matematike – karteziánsky súčin, binárne relácie a ich
vlastnosti, injektívne a bijektívne zobrazenia, definície a vlastnosti elementárnych funkcií.
9. Geometria v školskej matematike – planimetria, stereometria, trigonometria, analytická
geometria.
10. Infinitezimálny počet v školskej matematike – postupnosti, limita a derivácia funkcie, určitý
a neurčitý integrál.
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11. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v školskej matematike. – definície základných
pojmov, prístupy k vyučovaniu.
GEOMETRIA
1. Afinné zobrazenie, asociované zobrazenie, samodružné body a smery, základné afinity
2. Zhodné zobrazenie (analyticky), súmernosť podľa podpriestoru
3. Podobné zobrazenie (analyticky), rovnoľahlosť
4. Zhodnosti v rovine (synteticky), osová súmernosť, skladanie osových súmerností
5. Podobnosti v rovine (synteticky), skladanie rovnoľahlostí, kružnice v rovnoľahlosti
6. Mocnosť bodu ku kružnici, chordála dvoch kružníc, zväzky kružníc
7. Menelaova veta, Cevova veta, významné body, úsečky a priamky v trojuholníku a ich vlastnosti
8. Ortotrojuholník, stredový trojuholník, pedálny trojuholník a ich vlastnosti, Eulerova priamka,
Feuerbachova kružnica, Eulerova veta, Simsonova priamka
9. Štvoruholníky a ich vlastnosti, Ptolemaiova veta, Varignonov rovnobežník, Brahmaguptove vety
10. Trojuholníky zostrojené nad stranami daného trojuholníka, vonkajší a vnútorný Napoleonov
trojuholník
11. Kruhová inverzia, jej porovnanie s rovnoľahlosťou, obraz bodu a obraz kruhovej krivky,
samodružné kružnice, konformnosť kruhovej inverzie
TEÓRIA ČÍSEL
1. Prirodzené čísla: Peanov systém, súčet, súčin, dobré usporiadanie, matematická indukcia.
2. Celé čísla, definícia, súčet, súčin, usporiadaný okruh, archimedovské usporiadanie, ďalšie
vlastnosti.
3. Racionálne čísla, definícia, súčet, súčin, usporiadané pole, husté usporiadanie, ďalšie vlastnosti.
4. Reálne čísla, definícia, Dedekindove rezy, súčet, súčin, spojité usporiadanie, veta o supreme,
ďalšie vlastnosti.
3. BLOK
DIDAKTIKA MATEMATIKY
1. Obsah školskej matematiky – ciele a úlohy vyučovania matematiky, rozvijanie matematického
myslenia žiakov.
2. Prostriedky matematického vzdelávania – didaktické princípy, metódy , formy a činnosti vo
vyučovaní matematiky.
3. Plánovanie vo vyučovaní matematiky – určovanie a konkretizácia učebných cieľov, požiadavky
na ich formuláciu, podstata logicko-didaktickej analýzy učiva.
4. Hodnotenie učebných výsledkov vo vyučovaní matematiky – podstata a funkcie hodnotenia,
prostriedky hodnotenia, postup pri tvorbe didaktických testov.
5. Matematické úlohy vo vyučovaní – postavenie a funkcie úloh, typológia úloh, systémy úloh.
6. Vytváranie matematických poznatkov – definície, axiómy, vety a ich dôkazy, indukcia, dedukcia,
analógia, matematická indukcia.
7. Rozvíjanie pojmu čísla v školskej matematike – predstavy pojmu čísla, zásady pri rozširovaní
číselných množín, charakteristika číselných množín.
8. Relácie, zobrazenia a funkcie v školskej matematike – karteziánsky súčin, binárne relácie a ich
vlastnosti, injektívne a bijektívne zobrazenia, definície a vlastnosti elementárnych funkcií.
9. Geometria v školskej matematike – planimetria, stereometria, trigonometria, analytická
geometria.
10. Infinitezimálny počet v školskej matematike – postupnosti, limita a derivácia funkcie, určitý
a neurčitý integrál.
11. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v školskej matematike. – definície základných
pojmov, prístupy k vyučovaniu.
GEOMETRIA
1. Afinné zobrazenie, asociované zobrazenie, samodružné body a smery, základné afinity
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2. Zhodné zobrazenie (analyticky), súmernosť podľa podpriestoru
3. Podobné zobrazenie (analyticky), rovnoľahlosť
4. Zhodnosti v rovine (synteticky), osová súmernosť, skladanie osových súmerností
5. Podobnosti v rovine (synteticky), skladanie rovnoľahlostí, kružnice v rovnoľahlosti
6. Mocnosť bodu ku kružnici, chordála dvoch kružníc, zväzky kružníc
7. Menelaova veta, Cevova veta, významné body, úsečky a priamky v trojuholníku a ich vlastnosti
8. Ortotrojuholník, stredový trojuholník, pedálny trojuholník a ich vlastnosti, Eulerova priamka,
Feuerbachova kružnica, Eulerova veta, Simsonova priamka
9. Štvoruholníky a ich vlastnosti, Ptolemaiova veta, Varignonov rovnobežník, Brahmaguptove vety
10. Trojuholníky zostrojené nad stranami daného trojuholníka, vonkajší a vnútorný Napoleonov
trojuholník
11. Kruhová inverzia, jej porovnanie s rovnoľahlosťou, obraz bodu a obraz kruhovej krivky,
samodružné kružnice, konformnosť kruhovej inverzie
DIFERENCIÁLNE ROVNICE
1. Existencia a jednoznačnosť riešenia - diferenciálnej rovnice y'=f(x,y), systému diferenciálnych
rovníc, diferenciálnej rovnice n-tého rádu.
2. Lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu - základné vlastnosti riešení homogénnej rovnice,
fundamentálny systém riešení, riešenie nehomogénnej rovnice.
3. Lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientami.
4. Lineárny diferenciálny systém - základné vlastnosti riešení homogénneho systému,
fundamentálny systém riešení, riešenie nehomogénneho systému.
5. Lineárny diferenciálny systém s konštantnými koeficientami.
6. Elementárne metódy riešenia diferenciálnych rovníc 1. rádu - rovnice separované a
separovateľné, lineárne, homogénne, Bernoulliho.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

27.69 26.15 20.0 16.92 9.23 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/METmu/15

Názov predmetu: Metodológia vedeckého výskumu jazyka a literatúry pre
AJALm

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
PART I (W1-6). Literature
Continuous assessment: 1. Seminar attendance (Each student is required to have their own copy of
seminar materials and come to class prepared). 2. one written assignment to be submitted via upjs
email by 19.3. 3. Compulsory individual tutorial in week 6
Active participation in seminar discussions - 10% + written assignment -15% + compulsory tutorial
25% = 50% of final grade
NOTICE
1. LECTURE/SEMINAR HANDOUTS AND COMPULSORY STUDY MATERIALS WILL BE
PROVIDED BY TEACHER IN MS TEAMS FILES
2. TEACHERS AND STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO RECORD/STORE/SHARE
ONLINE MS TEAMS (VIDEOCONFERENCE) MEETINGS, ONLINE LECTURES AND
SEMINARS)
PART II Linguistics, 50% will be given on the basis of regular participation which makes 10% of
the overall grade (2% each attendance) and on an active participation which makes 10% - each
attendance can be evaluated by 0-2% depending on student's active participation. Students will
be called at random to answer questions and contribute to the discussion. Voluntary discussion
contributions will be highly appreciated. The classwork will be enhanced by intelligent participation
in class discussions and hurt by visible lack of preparation for the class. No retakes are possible.
The tutor of the course will follow the work of the individual students throughout the semester.
Students can gain 30% for their oral presentation (research proposal) - deadline will be announced.
Main assignments: 1) Choose a research problem - write up an abstract and be prepared to
discuss it with the class. 2) Compile an annotated bibliography on a topic of interest to you.
The topic cannot be too broad. Your topic will also be the topic of your research project. 3)
Review one of the books from your list. 4) Write a research proposal which will include the
following section: Introduction, Objectives (Hypotheses/Research questions), Literature Review,
Methodology, Analysis, Anticipated Result
The course will be conducted in the distant form via MS Teams. Students are supposed to be present
on time and not to hinder the fluency of the teaching process. If a student fails to attend a class, it
is his/her duty to obtain the respective information from their colleagues. Students are not allowed
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to record online classes. Seminars are obligatory for all students. Students are expected to attend
each class, however, a student can be absent twice without a need to justify his or her absence.
Grading Scale A – 100 – 92 D – 76 - 71 B – 91 – 85 E – 70 – 65 C – 84 – 77 FX – 64 and less

Výsledky vzdelávania:
PART I. Students will acquire basic knowledge of the key concepts and theoretical approaches that
shaped 20th century Anglo-American literary criticism and will learn how to apply the theories to
literary texts
PART II. Students will acquire basic knowledge of methodology of linguistic research

Stručná osnova predmetu:
PART I Literature: New Criticism; Russian Formalism, Reader-oriented theories, Structuralism,
Post-structuralism
PART II. Linguistics: Annotated review: Ways of analysis, Germanic Labov and his sociolinguistic
research; Ethics in Research, Research of Professor Higgins (My Fair Lady), Theoretical
backgrounds on how to write a good abstract and hypothesis, how to correctly formulate research
questions, Differences between qualitative and quantitative research.

Odporúčaná literatúra:
Part I Literature:
Stefanie Lethbridge and Jarmila Mildorf: Basics of English Studies: An introductory course for
students of literary studies in English.
Rice, Ph., Waugh, P., eds. Modern Literary Theory. London: Hodder Arnold, 2001.
Culler, J. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007.
Eagleton, T. Literary Theory. An Introduction. Minneapolis: The University of Minnesota Press,
2003.
Peprník, Michal. Směry literární interpretace XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Part II (Linguistics) Seminar materials uploaded in Ms Teams

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 50

A B C D E FX

42.0 20.0 20.0 8.0 10.0 0.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., Mgr. Vesna
Kalafus Antoniová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚFV/MDT06/19

Názov predmetu: Moderné didaktické technológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
*Výučba LS 2019/2020:
Z dôvodu prerušenia prezenčnej výučby kvôli COVID-19 je absolvovanie predmetu realizované
dištančnou formy výučby. Odovzdané všetky priebežné zadania v LMS Schology k jednotlivým
témam predmetu. Aktívna účasť na 80 % online cvičeniach a uznané všetky odovzdané zadania
podľa stanovených kritérií v daných zadaniach..
Pôvodné sylaby: Odovzdané všetky priebežné zadania k jednotlivým témam predmetu.
Aktívna účasť na 80 % cvičení a uznané všetky odovzdané zadania podľa stanovených kritérií
v daných zadaniach.

Výsledky vzdelávania:
študent pri absolvovaní predmetu získa:
- prehľad o aktuálne dostupnej didaktických technológiách a ich technických parametroch,
- základné zručnosti pri využívaní moderných didaktických technológiách vo vyučovaní
prírodovedných alebo humanitných predmetov svojej aprobácie,
- dokáže navrhnúť a realizovať vzdelávacie aktivity s aktívnym využívaním moderných
didaktických technológií

Stručná osnova predmetu:
*Výučba LS 2019/2020:
Z dôvodu prerušenia prezenčnej výučby kvôli COVID-19 je obsahová náplň korigovaná
následovne:
00. Úvodné stretnutie
01. Cloudové služby
02. Poznámkové bloky
03. Digitálne zobrazovanie
04. Spracovanie digitálneho obrazu
05. Spracovanie digitálneho textu
06. Spracovanie digitálneho zvuku
07. Interaktívny didaktický systém
08. Spracovanie digitálneho videa
09. Digitálne technológie a virtuálne experimenty
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10. Učebné pomôcky a digitálne pracovisko učiteľa
pri elearningu
Pôvodná výučba:
00. Úvodné stretnutie
01. Cloudové služby
02. Poznámkové bloky
03. Digitálne zobrazovanie
04. Spracovanie digitálneho obrazu
05. Spracovanie digitálneho textu
06. Spracovanie digitálneho zvuku
07. Spracovanie digitálneho videa
08. Google služby
09. Interaktívny didaktický systém
10. Počítačom podporované laboratórium a databázy
11. Digitálne technológie a virtuálne experimenty
12. Učebné pomôcky a digitálne pracovisko učiteľa

Odporúčaná literatúra:
1. Kireš, M. a kol: Moderná didaktická technika v práci učiteľa, Košice: Elfa, 2010, ISBN
788080861353
2. aktuálne informácie z webových stránok výrobcov a tvorcov didaktických technológií a
učebných pomôcok,
3. katalógy učebných pomôcok od renomovaných výrobcov učebných pomôcok,
3. aktuálne didaktické publikácie k využívaniu moderných didaktických technológiách vo výučbe
prírodovedných a humanitných predmetov.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 50

A B C D E FX

34.0 44.0 14.0 4.0 4.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/VKSLmu/15

Názov predmetu: Moderné literárne smery pre AJALm

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Submission of written assignments (weeks 5, 8, 10, 12) - 25 %, 2 short tests (week 7, 13) – 25 %
oral exam - discussion about submitted assignments and compulsory reading (exam period) – 50%
Written submissions: to be submitted at the end of the given week in an electronic form via upjs
email
Time Limit Online Tests - in the given weeks, during the usual seminar times
Oral exam – face-to-face form in classroom; if the classroom form of exam will not be possible
(due to COVID situation regulations), the oral exam will have an online (videoconference) form
NOTICE: 1. TEACHER CAN CHANGE DATES OF TESTS, IF NECESSARY. THIS CHANGE
WILL BE ANNOUNCED ON NOTICE BOARD.
2. TEACHER AND STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO RECORD/STORE/SHARE
ONLINE MS TEAMS (VIDEOCONFERENCE) MEETINGS
Final assessment: Mark %
A 93 – 100
B 86 – 92
C 78 – 85
D 72 – 77
E 65 – 71
FX 64 - 0
COMPULSORY LITERATURE:
Šnircová, Soňa, Realism, Modernism, Postmodernism: Five Modern Literary Texts in
Context. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. Spôsob prístupu:
http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202015/FF/Realism-Modernism-Postmodernism-
Snircova.pdf.
Samuel Beckett Waiting for Godot
plus students will choose one of the following novels
Virginia Woolf Mrs. Dalloway
Angela Carter’s Nights at the Circus
Milan Kundera Immortality

Výsledky vzdelávania:
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Students will get an insight into the ideological basis of various modern literary trends and the
socio-cultural contexts in which these trends developed. They will acquire an understanding of how
these literary trends tend to represent human reality. Students will improve their critical thinking
skills in interpreting literary text and deepen their ability to support their interpretations through
well-reasoned arguments.

Stručná osnova predmetu:
1-3. Teaching practice
4-5. Modernism: Stream-of-consciousness novel: Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway
6. Tutorials
7. Test 1
8. Modernism: The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett’s Waiting for Godot
9.-10. Postmodernism: Magical realism: Angela Carter’s Nights at the Circus
11-12. Postmodernism: Metafiction: Milan Kundera’s Immortality
13. Test 2
14. Tutorials

Odporúčaná literatúra:
RECOMMENDED LITERATURE:
Bowers, M. A. Magic(al) Realism. London: Routledge, 2004.
Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. London: Methuen, 2001.
Faulkner, P. Modernism London: Methuen & Co Ltd, 1977.
Furst, L. R. (ed.) Realism. London: Longman, 1992.
Friedman, M. Stream Of Consciousness, A Study in Literary Method. New Haven: Yale
University Press, 1955.
Grant, Damian, Realism, Methuen & Co Ltd, London, 1970
Hinchliffe, A. P. The Absurd. London: Methuen & Co Ltd., 1969.
Villanueva, Dario Theories of Literary Realism, State University of New York Press, 1997
Waugh, P. Metafiction, Methuen: London, 1984.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
RECOMMENDED LITERATURE:
Bowers, M. A. Magic(al) Realism. London: Routledge, 2004.
Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. London: Methuen, 2001.
Faulkner, P. Modernism London: Methuen & Co Ltd, 1977.
Furst, L. R. (ed.) Realism. London: Longman, 1992.
Friedman, M. Stream Of Consciousness, A Study in Literary Method. New Haven: Yale
University Press, 1955.
Grant, Damian, Realism, Methuen & Co Ltd, London, 1970
Hinchliffe, A. P. The Absurd. London: Methuen & Co Ltd., 1969.
Villanueva, Dario Theories of Literary Realism, State University of New York Press, 1997
Waugh, P. Metafiction, Methuen: London, 1984.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 125

A B C D E FX

36.8 26.4 24.0 3.2 9.6 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 26.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPS/MTR/18

Názov predmetu: Motivačný tréning zmeny správania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KPS/KLP/08 a KPS/PTER/08

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na seminári: Realizácia a spracovanie motivačného rozhovoru s klientom.
Spracovanie samostatnej práce počas semestra

Výsledky vzdelávania:
Znalosti: Študenti po absolvovaní predmetu: definujú motiváciu a metódy motivácie klientov/
pacientov k zmene správania, rozpozná motivačné fázy a definuje pravidlá terapeutickej
intervencie.
Zručnosti: motivačné interview, rozpoznanie motivačných fáz klienta/pacienta, využívanie
terapeutických techník.
Sociálne kompetencie: zodpovednosť za účasť na motivovaní klientov/pacientov, prejavovanie
empatie

Stručná osnova predmetu:
Témy:
Osobná motivácia zúčastniť sa tréningu motivácie zmeny správania
Úvod do teórie - motivácia a zmena správania
Motivácia: fázy motivácie - vytváranie skupín
Motivácia: správanie a motivácia
Rozpoznanie fázy zmeny správania a intervencie
Odolnosť a ambivalencia
Plánovanie a implementácia zmein
Hranie rolí na modelových klinických prípadoch

Odporúčaná literatúra:
Boletho R. 2004. Motivational Practice. Promotion Healthy Habits and Self-Care of Chronic
Diseases. MHH Publication, USA
Wilczek-Ruzyczka, E., Czabanowska, A. (Eds.), 2010. Jak motywowac do zmiany zachowania?
Treniong motywacyjny dla studentów i profesjonalistów. Krakow: WUJ.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, anglický

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: prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., doc. Ewa Wilczek-Ruzyczka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/PREUm/15

Názov predmetu: Odborný preklad EU textov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Two credit tests are intended for weeks 7 and 13. The date of the test may change, and the students
will be notified about the change sufficiently in advance. The tests will verify students’ knowledge
of materials covered during seminars and assigned for home preparation. In order to pass the subject,
the sum of the scores from the two tests must be at least 65%. A student cannot pass or fail a single
test, what matters is the final score after they have taken both. There will not be any re-take tests.
Regular seminar attendance is expected; more than two absences will adversely affect getting credit
and final grade, no matter what student‘s overall test results are.
Students are required to do their best with respect to active participation in seminar sessions. They
are expected to bring their own copies of the required materials and complete the assigned tasks and
exercises. Should they fail to bring their own copy or a completed home assignment for a particular
seminar, they will be marked as absent.
In case of any questions regarding the subject, please contact the instructor:
veronika.babjakova@student.upjs.sk
The grading standards establish the following criteria for evaluation:
100%-92% A
91%-87% B
86%-82% C
81%-77% D
76%-65% E
64% and less FX

Výsledky vzdelávania:
The subject is aimed to work with EU legal texts in order to introduce terminological registers,
basic translation methods and techniques and various stylistic layers of the texts.

Stručná osnova predmetu:
Week 1: Introduction to the course. Course organization
Week 2 - 6: Word study, practical translation
Week 7: Tutorials - Test 1
Week 8 - 12: Word study, practical translation
Week 13: Tutorials - Test 2
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Week 14: Tutorials

Odporúčaná literatúra:
Bázlik, M., Ambrus, P. (2008). A Grammar of Legal English, Bratislava: Iura Edition.
Chromá, M., Coats, T. (2003). New Introduction to Legal English I, II. Praha: UK.
Klučka, J., Mazák, J. a kol. (2008). Základy európskeho práva. Bratislava: Iura Edition.
Mazák, M., Jánošíková, M. (2009). Základy práva Európskej únie. Bratislava: Iura Edition.
Šopovová, R. (2006). Úvod do právnické angličtiny. Praha: Alfa Publishing, s.r.o..
Tomášek, M. (1998). Překlad v právní praxi. Praha: Linde Praha, a.s..

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English, Slovak

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

20.0 20.0 60.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Štefan Franko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/PDD/17

Názov predmetu: Pedagogická diagnostika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca - 75%, prezentácia seminárnej práce - 25%.
Záverečné bodové hodnotenie je súčtom bodov za čiastkové úlohy a celkové (sumatívne)
hodnotenie je prevodom získaných bodov na známky podľa transformačného kľúča.

Výsledky vzdelávania:
Vysvetliť a analyzovať základné kategórie pedagogickej diagnostiky a autodiagnostiky učiteľa.
Vhodne zvoliť a použiť v edukačnom procese základné diagnostické metódy a techniky, aplikovať
pedagogickú diagnostiku v práci učiteľa. Identifikovať problémy pedagogickej diagnostiky a
navrhnúť riešenia eliminácie.

Stručná osnova predmetu:
Pedagogická diagnostika, pojem, predmet, ciele, úlohy, pedagogická diagnóza, typy pedagogickej
diagnostiky. Predmet a objekt diagnostikovania. Význam pedagogickej diagnostiky v práci učiteľa.
Metódy pedagogickej diagnostiky. Problémy diagnostickej práce učiteľov. Etapy diagnostického
procesu a jeho aplikácia vo vyučovacom procese. Získavanie a zhromažďovanie informácií o
žiakoch. Spôsoby vedenia záznamov o žiakoch. Autodiagnostika ako významný prostriedok
sebapoznávania učiteľa a poznávania žiakov. Autodiagnostické a diagnostické kompetencie v práci
učiteľa. Hodnotenie ako základná kategória pedagogickej diagnostiky. Formy a metódy hodnotenia.
Zásady hodnotenia. Chyby pri hodnotení žiakov.

Odporúčaná literatúra:
Babiaková, S. 2013. Autoevalvácia školy a učiteľa. Banská Bystrica: Belianum.
Gavora, P. 2011. Akí sú moji žiaci?. Nitra: Enigma Publishing.
Hupková, M. 2006. Profesijná sebareflexia učiteľov. Nitra: PF UKF.
Kasáčová, B., Cabanová, M. 2011. Pedagogická diagnostika (teória a metódy diagnostikovania v
elementárnej edukácii). Banská Bystrica: PF UMB.
Kompolt, P., Timková, B. 2010. Pedagogická diagnostika a akčný výskum. Bratislava: Univerzita
Komenského.
Kouteková, M. 2007. Základy pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica: PF UMB.
Krejčová, L., Mertin, V. 2016. Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika.
Bratislava: Wolters Kluwer.
Zelinková, O. 2011. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a maťaktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A B C D E FX

90.48 4.76 4.76 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Janka Ferencová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/PDK/17

Názov predmetu: Pedagogická komunikácia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Portfólio - 60%, prezentácia príspevku - 40%.
Záverečné bodové hodnotenie je súčtom bodov za čiastkové úlohy a celkové (sumatívne)
hodnotenie je prevodom získaných bodov na stupne hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Analyzovať teoretické základy pedagogickej komunikácie. Získané vedomosti, zručnosti a
schopnosti uplatniť pri didaktickej analýze učiva z hľadiska pedagogickej komunikácie. Aplikovať
komunikačné kompetencie dôležité pre riadenie komunikačných procesov v rámci výchovno-
vzdelávacej činnosti, pre zvládanie rôznych pedagogických situácií a tým prispievať k optimálnej
klíme triedy. Zvoliť vhodné stratégie k riešeniu rôznych modelových situácií vo výučbe v
súlade s osvojenými poznatkami. Aplikovať prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie a
paralingvistické aspekty reči pri prezentácii učiva. Poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, vedieť
zhodnotiť svoj výkon (sebahodnotenie) a výkon iných (hodnotenie), vymedziť kritériá hodnotenia.

Stručná osnova predmetu:
Komunikácia. Pojem, zložky komunikácie. Pojem, predmet, ciele a funkcie pedagogickej
komunikácie. Roviny pedagogickej komunikácie. Efektívnosť pedagogickej komunikácie.
Didaktická analýza učiva z hľadiska pedagogickej komunikácie – tvorba cieľov, otázok a úloh v
kontexte rozvoja poznávacích procesov žiaka, prevedenie obsahu učiva do komunikačnej podoby.
Účastníci komunikácie v škole. Monológ a dialóg v pedagogickej komunikácii. Vyučovanie ako
dialóg. Otázky ako súčasť pedagogickej komunikácie, kritériá ich klasifikácie, požiadavky na
ich formuláciu. Sandersova taxonómia kladenia otázok. Požiadavky na verbálny prejav učiteľa.
Subjektívne a objektívne činitele vplývajúce na verbálny prejav učiteľa. Chyby verbálneho prejavu.
Spätná väzba v pedagogickej komunikácii, jej význam a typy.

Odporúčaná literatúra:
Beltz, H., Siegrist, M. 2011. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení
a hry. Praha: Portál.
Čapek, R. 2010. Třídní klima a školní klima. Praha: GRADA Publishing.
Černotová, M. 2005. Ako komunikovať so žiakmi (Učebný text). Prešov: MPC.
Dytrtová, R., Krhutová, M. 2009. Učitel. Příprava na profesi. Praha: GRADA Publishing.
Gavora, P. 2007. Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského.
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Kolář, Z., Šikulová, R. 2007. Vyučování jako dialog. Praha: Grada.
Kormaničová, K., Haláková, Z. 2010. Neverbálna komunikácia v kontexte pedagogickej
komunikácie. Paidagogos, č. 1, 2010.
Mešková, M. 2012. Motivace žáku efektívni komunikací. Praha: Portál.
Nelešovská, A. 2005. Pedagogická komunikace v teórii a praxi. Praha: Grada.
Šeďová, K., Škvaříček, R., Šalamounová, Z. 2012. Komunikace ve školní tříde. Praha: Portál.
Šuťáková, V., Ferencová, J., Zahatňanská, M. 2017. Sociálna a didaktická komunikácia.
Bratislava. Wolters Kluwer.
Valenta, J. 2010. Učíme (se) komunikovat. Praha: Aisis.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:
Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a mať aktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

73.85 23.08 3.08 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Katarína Petríková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/PDU/15

Názov predmetu: Pedagogika a didaktika pre učiteľov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežný test, seminárna práca, mikrovýstup - 40%, písomná skúška - 60%.
Celkové (sumatívne) hodnotenie (pozostáva zo súčtu priebežného a záverečného hodnotenia) je
prevodom získaných bodov na známky podľa nasledovného transformačného kľúča.

Výsledky vzdelávania:
Analyzovať hlbšie teoretické základy pedagogiky ako disciplíny potrebnej pre prácu budúcich
učiteľov. Analyzovať podstatu edukačných javov a alternatívnych programov v sekundárnom
vzdelávaní. Teoreticky analyzovať obsah didaktiky, kriticky hodnotiť a aplikovať všeobecnú
didaktiku vo svojej učiteľskej praxi. Špecifikovať edukačné postupy učiteľa v tvorivej výučbe.
Aplikovať didaktické zručnosti vo vyučovacom procese.

Stručná osnova predmetu:
Základné pedagogické kategórie. Inštitucionalizácia edukácie. Osobnosť pedagóga. Pedagogické
kompetencie učiteľa. Vychovávaný jedinec v edukačnom procese. Školská integrácia.
Multikultúrna výchova. Humanizácia výchovy a vzdelávania.
Didaktika, pojem a predmet didaktiky, súčasné východiská didaktiky. Vznik didaktiky ako vedy.
Vzťah všeobecnej didaktiky a predmetových didaktík. Perspektívy a problémy rozvoja didaktiky.
Didaktické zásady vyučovacieho procesu. Didaktická klasifikácia učiva, vzdelávacie štandardy.
Základné pedagogické dokumenty. Tematický plán. Učebnica. Ciele školskej edukácie, ich funkcia
a klasifikácia. Vyučovacie metódy, klasifikácia, funkcie a výber vyučovacích metód. Súčasné
koncepcie vyučovacieho procesu. Organizačné formy vyučovania, klasifikácia a charakteristika
jednotlivých organizačných foriem. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma, etapy
vyučovacej hodiny, typy vyučovacích hodín. Preverovanie a hodnotenie v školskej edukácii.
Plánovanie práce učiteľa. Tvorivé vyučovanie.

Odporúčaná literatúra:
Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Košice, Equilibria 2008
Čapek, R.: Moderní didaktika. Praha, Grada, 2016
Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel. Příprava na profesi. Praha, Grada 2009
Kalhous, Z. – Obst, O. 2002. Školní didaktika. Praha, Portál 2002
Petlák, E.: Kapitoly zo súčasnej didaktiky. Bratislava, IRIS 2005
Prucha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 2012
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Slavík, M. a kol.: Vysokoškolská pedagogika. Praha, Grada 2012
Turek, I.: Didaktika. Bratislava, Wolters Kluwer 2014
Vališová, A., Kasíková, H.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada 2010
Zormanová, L.: Obecná didaktika. Praha, Grada, 2014

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a mať aktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 550

A B C D E FX

27.27 28.55 25.64 13.27 4.55 0.73

Vyučujúci: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Katarína Petríková, PhD., PaedDr. Janka
Ferencová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/PPD/15

Názov predmetu: Pedagogika a psychológia

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

Počet ECTS kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KPE/PDU/15 a KPPaPZ/PPgU/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie požadovaného počtu kreditov v predpísanej skladbe študijným plánom.

Výsledky vzdelávania:
Overenie získaných kompetencií študenta v súlade s profilom absolventa.

Stručná osnova predmetu:
Pedagogika:
1. Pedagogika, základné pedagogické kategórie, sústava pedagogických vedných disciplín.
2. Výchova, stránky a funkcie výchovy, výchovný proces, sebavýchova.
3. Činitele výchovy, vychovávaný jedinec, pedagóg, pedagogická profesia, profesijné kompetencie.
4. Školská výchova, rodinná výchova.
5. Výchovné ciele, taxonómia, požiadavky, klasifikácia výchovných cieľov.
6. Metódy výchovy.
7. Pedagogické princípy.
8. Školský systém Slovenskej republiky.
9. Didaktika, základné otázky didaktiky, súčasné východiská didaktiky.
10. Ciele vyučovacieho procesu, práca učiteľa s cieľmi vyučovania.
11. Obsah vzdelávania, základné učivo, rozširujúce učivo, prvky a zložky učiva.
12. Hodnotenie v školskej edukácii, typy, funkcie a kritériá hodnotenia.
13. Pedagogická kontrola, metódy a formy pedagogickej kontroly.
14. Plánovanie práce učiteľa, písomná príprava učiteľa na vyučovanie.
15. Vyučovací proces, etapy vyučovacieho procesu a ich didaktické funkcie.
16. Organizačné formy vyučovania, vyučovacia hodina, etapy, typy vyučovacích hodín.
17. Vyučovacie metódy, klasifikácia, funkcie, výber vyučovacích metód.
18. Didaktické zásady vyučovacieho procesu.
19. Základné pedagogické dokumenty, učebnica, funkcie a štrukturálne zložky učebnice.
20. Súčasné koncepcie vyučovacieho procesu.
Psychológia:
1. Psychológia ako veda, ciele a predmet psychológie z hľadiska vplyvných psychologických
smerov.
2. Pedagogická psychológia v príprave učiteľov, jej predmet, funkcie.



Strana: 108

3. Psychológia v školskej praxi: profesionálne formy kontroly a pomoci, psychologické vyšetrenie,
poradenský proces. Krízová intervencia. Etický kódex.
4. Psychológia v školskej praxi: prístupy a modely prevencie, prevenčné spektrum, protektívne a
rizikové faktory rizikového správania školákov v kontexte teórie triadického vplyvu.
5. Psychológia v školskej praxi: efektívne stratégie prevencie užívania návykových látok.
6. Psychológia výchovy z hľadiska psychodynamického prístupu (Psychoanalýzy a Individuálnej
psychológie).
7. Psychológia výchovy z hľadiska humanistickej psychológie.
8. Psychológia výchovy a vzdelávania z hľadiska kognitívnej psychológie.
9. Psychológia učenia a druhy učenia doplnené príkladmi zo školskej praxe.
10. Vývinové zvláštnosti a školská ne/úspešnosť v kontexte jednotlivých teórií kognitívneho
vývinu.
11. Vývinové zvláštnosti, školská ne/úspešnosť z hľadiska inteligencie.
12. Pamäť a vývinové zvláštnosti, školská ne/úspešnosť
13. Pozornosť a vývinové zvláštnosti, školská ne/úspešnosť
14. Sociálna psychológia rodiny, psychologické zvláštnosti jednotlivých druhov rodiny,
výchovných štýlov.
15. Sociálne vzťahy v škole, metódy poznávania interakcie U a Ž. Psychosociálna klíma školskej
triedy a školy, metódy ich poznávania, sociometria.
16. Sociálny vplyv: prítomnosť druhých, interpersonálne vplyvy a zmyslupnosť porozumenia
sociálneho vplyvu v práci učiteľa.
17. Učiteľ ako profesionál, jeho profesionálna zdatnosť, vyučovací štýl, postoje k žiakom,
očakávania voči žiakom, zvládanie záťaže, syndróm vyhorenia.
18. Žiaci: nadaní a talentovaní, školský neúspech, ne/prospievajúci žiaci a zlyhávajúci žiaci,
sebaúčinnosť žiakov.
19. Typy výskumných plánov a ich tvorba (stanovenie cieľov, hypotéz, premenných, výber
výskumnej vzorky) v kontexte pedagogicko-psychologického výskumu.
20. Vybrané metódy pedagogicko-psychologického výskumu - dotazník, rozhovor, pozorovanie a
možnosti ich využitia v školskej praxi.

Odporúčaná literatúra:
Pedagogika:
Čapek, R.: Moderní didaktika. Praha: Grada, 2016.
Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009.
Kalhous, Z. – Obst, O. 2002. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
Petlák, E.: Kapitoly zo súčasnej didaktiky. Bratislava: IRIS, 2005.
Prucha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2012.
Turek, I.: Didaktika. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014.
Vališová, A., Kasíková, H.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010.
Zormanová, L.: Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014.
Psychológia:
Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Praha : Grada 2013.
Mareš, J., & ČÁP, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Džuka, J.: Základy pedagogickej psychológie. Prešov: UK 2003.
Orosová, O. a kol: Psychológia a pedagogická psychológia 1. Košice: UPJŠ, 2005.
Orosová, O. a kol.: Základy prevencie užívania drog a problematického používania internetu v
školskej praxi. Košice: UPJŠ 2012.
Bačíková, M., Janovská, A. (2019) . Základy metodológie pedagogicko-psychologického
výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva. 2. rozšírené vydanie. Šafárik press, Košice.
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Gavora, P. a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2010. dostupné online na www. e-metodologia. fedu. uniba. sk.
Vágnerová, M.: Základy psychológie. Praha : Karolinum 2005.
Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha : Karolinum 2005.
Vágnerová, M.: Škoní podadenská psychologie pro pedagogy. Praha : Karolinum 2005. Výrost,
J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha : Grada 2008.
Výrost, J., Salměník, I.: Aplikovaná sociální psychológie I. Praha: Portál 1998.
Strana: 2
Fontana, D. : Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997.
Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, Iris: 1996.
Křivohlavý, J.: Pozitívni psychologie. Praha: Portál 2004.
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2003.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 444

A B C D E FX

29.73 25.0 25.9 15.54 3.6 0.23

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 17.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/
PIVBUSEm/15

Názov predmetu: Politické inštitúcie Veľkej Británie a USA pre AJALm
AJEIEm* AJEIEm komb*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Assessment and evaluation:
Due to the precautions resulting from the Covid-19 pandemic, the course will run primarily online
via MS TEAMS with WEEK 1 and WEEK 2 allowed for contact sessions where everything
necessary will be explained.
Online classes will follow and will take place according to our schedule and our Syllabus via MS
TEAMS. However, necessary changes may apply according to the updated pandemic situation and
will be announced in advance via Notice Board or via email.
1.
Attendance - students are expected to attend each class according to the schedule. Should the student
miss three or more classes, he/she will not receive credits for the course no matter what his/her
overall results are on the test(s). The student must be on time for class or he/she will be marked as
absent. This applies to both contact (W1, W2) and online classes.
2.
Active participation, completed homework assignments - students are required to come prepared
and do their best with respect to active participation in seminar sessions. Students are expected to
bring their own copies of the required materials and complete the assigned tasks and exercises.
Should you fail to bring your own copy or a completed home assignment for a particular seminar,
you will be marked as absent. This applies to both contact (W1, W2) and online classes.
3.
Final assessment – the students will write 2 tests; in WEEK 7 and WEEK 13 (14). If possible,
depending on the updated pandemic situation, the students will write TEST 1 and TEST 2 during a
contact class – exact date, time, room will be announced via Notice Board. If impossible, depending
on the updated pandemic situation, the students will write TEST 1 and TEST 2 online - exact date,
time, room will be announced via Notice Board. There are no re-takes.
The final grade will be calculated as a sum of grades from the two parts - tests (50%+50%).The
final grade for the course will be based on the following grading scale.
A 93-100%
B 86-92%
C 78-85%
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D 72-77%
E 65-71%
FX 64 and less
Should you have any questions on the above explained forms of assessment, address them to your
lecturer at the beginning of the semester.

Výsledky vzdelávania:
The aim is to provide the students with information on how the British/American political system
operates. To understand the nature of British/American political development and society, key
institutions and practices in British/American politics including the attitudes and behaviour of
British/American citizens.

Stručná osnova predmetu:
Week 1:
Introductory lesson
Week 2:
Heywood/CH1/ What is politics?
Heywood/CH2/Political ideas and ideologies
Week 3:
Heywood/CH3/Politics and the state
Watts 2006/The Setting of British and American politics
Week 4:
Heywood/CH15/part Constitutions
Watts 2006/The Constitution
Week 5:
Heywood/CH14/Assemblies
Watts 2006/The Legislature
Week 6: TUTORIAL WEEK : NO REGULAR CLASSES
Week 7: TEST 1
Heywood/CH16/Public policy and the bureaucracy
Watts 2006/The Executive
Week 8:
Heywood/CH15/part The law and The Judiciary
Watts 2006/The Judiciary
Week 9:
Heywood/CH10/ Representation, Elections and Voting
Watts 2006/ Elections, Voting
Week 10:
Heywood/CH11/Parties and party systems
Watts 2006/ Political parties
Week 11:
Heywood/CH7/part Identity politics
Heywood/CH19/World order and global governance
Watts 2006/Great Britain, USA and their contemporary trends
Week 12 : REVISION
Week 13: TUTORIALS, TEST 2
Week 14 :TUTORIALS, TEST 2

Odporúčaná literatúra:
Compulsory materials :
* Heywood, A.2019. Politics. Red Globe Press.
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*Watts, D. 2003. Understanding US/UK Government and Politics. A comparative guide.
Manchester University Press.
*Watts, D. 2006. British Government and Politics. A comparative guide. Edinburgh University
Press.
*Wright, T. 2003. British Politics. A very short introduction. Oxford University Press.
* supplementary materials as instructed by the lecturer
Recommended materials :
*Abercrombie, N., at al. 2000. Contemporary British Society. Cambridge, CUP.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 156

A B C D E FX

37.18 32.69 18.59 5.77 5.13 0.64

Vyučujúci: Mgr. Karin Sabolíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/PSOLm/15

Názov predmetu: Pražská lingvistická škola

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Active attendance of seminars
Final written assignment in selected topics - 65% Pass

Výsledky vzdelávania:
Students are expected to elaborate on the major ideas of the Prague Linguistic School and update
its message in the light of the current linguistic conceptions in various linguistic branches.

Stručná osnova predmetu:
The cycle of lectures is aimed to clarify the significance and position of the Prague Linguistic School
in the history of linguistics, surveying its origination, major linguistic concepts of its outstanding
representatives (Mathesius, Trubeckoj, Jakobson, Trnka, Skalička, Vachek, Firbas, Dušková) and
their contribution to the respective linguistic disciplines.

Odporúčaná literatúra:
Daneš, F. (1984). On Prague School Functionalism. (Trier: University of Trier)
Vachek, J. (1999). Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany: H&H.
Černý, J. (1996).Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia.
Skalička, V. (2004).Vladimír Skalička. Souborné dílo. I. a II. Diel. Ed. F.Čermák, J.čermák,
P.Čermák, C.Poeta Praha: Karolinum.
Leška, O. (1998). Prague Circle Linguistics. In Linguistica Pragensia. Vol.VIII/2.s. 57-72.
Čermák, F.(1995). Prague School of Linguistics Today. In Linguistica Pragensia. 1995/1, s. 1-10.
Trnka, B. (1958). Prague Structural Linguistics. In Philologica Pragensia. X/1.s. 33-40.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English language

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A B C D E FX

72.73 27.27 0.0 0.0 0.0 0.0
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Vyučujúci: PhDr. Slávka Janigová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/PUDU/15

Názov predmetu: Prevencia užívania drog v práci učiteľa

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti môžu celkovo za predmet získať max 90 bodov:
1. časť priebežného hodnotenia: účasť na výcviku (30b) – nahrádza klasické cvičenia, termín
výcviku si študenti zvolia na úvodnom stretnutí k predmetu, preto je ich účasť nutná. Keďže výcvik
prebieha jednorázovo počas dvoch dní, je potrebná účasť na celom výcviku. V prípade nemožnosti
zúčastniť sa oboch dní výcviku sa študent musí preradiť na iný termín výcviku, ktorý bude môcť
absolvovať kompletne. Výcvik prebieha čiastočne cez víkend a aj mimo areálu školy,
či vo výcvikovom stredisku v Danišovciach (začína sa vo štvrtok večerou a končí sa v sobotu
obedom). Náklady na ubytovanie, stravu a cestu si hradí študent sám.
2. časť priebežného hodnotenia: workshopy (20b) – nahrádzajú klasické prednášky, konajú sa 4x
za semester a za každý workshop môže študent/ka získať 5b k priebežnému hodnoteniu (spolu teda
20b za workshopy).
3. časť priebežného hodnotenia – príprava (10b) a realizácia (10b) blokových aktivít vo dvojici–
spolu 20b. Študenti najneskôr týždeň pred termínom svojho výcviku musia zaslať vypracovanú
prípravu bloku aktivít na zvolenú tému za svoju dvojicu, ktorá je hodnotená najviac 10 bodmi.
Príprava má obsahovať jasný cieľ, popis zvolených aktivít a ich ciele a zdôvodnenie k danej
téme, popis potrebných pomôcok, prípravu otázok do diskusie ako aj aktivity do zásoby. Prípravu
následne lektori skonzultujú a prípadná oprava ešte bude možná. Samotná realizácia aktivít na
výcviku bude hodnotená ďalšími najviac 10 bodmi, pričom bude hodnotená adekvátnosť vybraných
aktivít vzhľadom k zvolenej téme, na naplnenie cieľa aktivít, na schopnosť podnecovať diskusiu v
skupine, na rovnomerné rozdelenie práce všetkých členov v skupinke na dodržiavanie didaktických
zásad a interakciu vedúcich bloku s ostatnými členmi v skupine. Minimum, ktoré je potrebné
dosiahnuť z prípravy i realizácie aktivít je aspoň 11 bodov.
4. časť hodnotenia – vedomostná skúška (20b). Skúška bude pozostávať z 5 – 6 otázok týkajúcich
sa prevencie a sociálnych spôsobilostí potrebných v prevencii. Tieto otázky budú študenti vedieť
zodpovedať na základe študijnej literatúry a účasti na výcviku. Minimálny počet bodov potrebných
pre úspešné absolvovanie predmetu v tejto časti hodnotenia je 11 bodov.
Celkovo tak študenti môžu získať 90b za predmet a záverečné hodnotenie je nasledovné:
90 – 82: A
81 – 73: B
72 – 66: C
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65 – 59: D
58 – 54: E
53 a menej: FX. Aktuálne úpravy realizácie predmetu v súvislosti s aktuálnym príkazom rektora
sú uvedené v elektronickej nástenke predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom podrobnejšie informácie o psychologických aspektoch prevencie užívania
drog prostredníctvom zaujímavého, pútavého výkladu z oblasti teórie aj praxe. Rozvoj spôsobilostí
pre prácu učiteľov v oblasti prevencie užívania drog aj vďaka využitiu zážitkových metód v rámci
výučby a možnosť rozvoja profesijných zručností v práci pedagóga a koordinátora prevencie na
škole.

Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu vychádza z aktuálnych poznatkov psychológie, zvlášť psychológie zdravia a
poradenskej psychológie a psychologického výskumu v oblasti prevencie rizikového správania
súvisiaceho so zdravím.
Výučba je realizovaná kombináciou prednášok s pútavým výkladom lektorov z praxe a
interaktívnymi, zážitkovými metódami, diskusiou a otvorenou komunikáciou pri vzájomnom
rešpekte, podpore samostatnosti, aktivity a motivácie študentov.
Témy workshopov poskytujú informácie o psychologických, pedagogických, medicínskych i
kriminalisticko-právnych aspektoch prevencie užívania návykových látok a rizikového správania.
Cieľom účasti na výcvikovej časti predmetu je nadobudnutie informácií o prevencii i skúseností
s preventívnymi aktivitami, s rôznymi jej formami a stratégiami, špecificky najmä informácie
o šírení informácií v prevencii, afektívnom vzdelávaní, sociálnom vplyve, normatívnych
očakávaniach, rovesníckych programoch, životných spôsobilostiach v prevencii (ako napr.
spôsobilostí odmietania, odolávania tlaku, asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí zvládania a pod.).
Cieľom vedenia blokových aktivít zo strany študentov je nadobudnutie skúseností s vedením
preventívnych aktivít v skupine ako aj rozvoj kompetencií lektora.

Odporúčaná literatúra:
Orosová, O. a kol. (2012). Základy prevencie užívania drog a problematického používania
internetu v školskej praxi. Košice: UPJŠ.
Sloboda, Z., & Bukoski, J. (Eds.). (2006). Handbook of Drug Abuse Prevention: Theory, Science,
and Practice. New York: Springer.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
sloevnský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 321

A B C D E FX

50.78 40.19 8.1 0.93 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Marta Dobrowolska Kulanová, PhD., Mgr.
Lucia Barbierik, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/PASZ/17

Názov predmetu: Problémové a agresívne správanie žiakov. Etiológia,
prevencia a intervencia.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch – 5 bodov
Prezentácia výskumu (individuálne) – 10 bodov prezentácia; 10 bodov – písomné spracovanie –
spolu 20 bodov
Písomka z preberaných tém – 5 otázok/ 1 otázka maximálne 5 bodov - spolu 25 bodov
∑ bodov za semester: 50
Minimálny počet na absolvovanie predmetu – 31
Aktuálne informácie sú k dispozícii v el. nástenke predmetu pred začiatkom každého semestra.

Výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú kvalitné a aktuálne informácie o problémovom správaní sa detí a adolescentov,
vrátane agresívneho správania, o jeho etiológii, prevencii a intervencii z pozície učiteľa. Dôraz je
kladený na samostatnosť a aktivitu študentov s dôrazom na prepájanie teórie s praxou. Študenti
získajú vedomosti a spôsobilosti, ktoré rozvíjajú ich profesijné kompetencie a sú uplatniteľné v
praxi učiteľa.

Stručná osnova predmetu:
Všeobecné princípy psychického vývinu ako základ pre poznanie psychických porúch u detí a
adolescentov. Etiológia psychických porúch a porúch vývinu u detí a adolescentov. Vymedzenie
agresívneho správania. Pojmy agresia vs. agresivita. Teoretické prístupy agresii. Príčiny a faktory
agresívneho správania. Násilie v škole a rodine. Šikanovanie. Psychológia problémových žiakov.
Problémy vyplývajúce z narušeného správania. Problémy vyplývajúce zo vzťahov v skupine.
Problémy spojené so životným štýlom dospievajúcich. Problémy vyplývajúce z narušeného
citového prežívania. Riešenie problémového a agresívneho správania v prostredí školy. Riadenie
školskej triedy, skupinová preventívna a intervenčná práca s triedou. Krízová intervencia. Práca
s rodičmi problémových žiakov. Zásady vedenia rozhovoru s rodičom. Spolupráca s inými
odborníkmi. Prevencia agresívneho a problémového správania sa v škole. Klíma triedy a školy,
školské preventívne programy.

Odporúčaná literatúra:
Študijná literatúra a materiál sú dostupné a budú doplnené o aktuálne informácie, ktoré budú
študentom sprostredkované.
Povinná:
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Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum.
Fontana, D. (2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
Train, A. (2001).Nejčastější poruchy chování dětí. Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka.
Praha: Portál.
Odporúčaná literatúra:
Čáp, J., Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha. Portál
Matoušek, O., Matoušková, A. (2011). Mládež a delikvence. Možné příčiny, současná struktura,
programy prevence kriminality mládeže. Praha: Portál.
Rogge, J.U. (1999). Dětské strachy a úzkosti. Praha: Portál.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A B C D E FX

75.76 24.24 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/PPgU/15

Názov predmetu: Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie a skúška
Elektronická nástenka predmetu AIS2 - ďalšie informácie a aktuality.

Výsledky vzdelávania:
Porozumenie psychologických, pedagogicko-psychologických zvláštností prežívania a správania
U a Ž, rozvoj spôsobilostí nevyhnutných pre profesionálny, kompetentný výkon učiteľskej praxe.
Osvojenie a porozumenie psychologických poznatkov nevyhnutných pre prácu so žiakmi s
výchovnými a vzdelávacími problémami, so žiakmi so znevýhodnením.

Stručná osnova predmetu:
Úvod: Obsah predmetu vychádza z aktuálnych poznatkov psychologických disciplín, osobitne
pedagogickej a školskej psychológie. Výučba je realizovaná kombináciou prednášok s
pútavým naratívnym a vedecko-logickým výkladom a cvičeniami realizovanými interaktívnymi,
zážitkovými metódami, diskusiou a otvorenou komunikáciou pri vzájomnom rešpekte, podpore
samostatnosti, aktivity a motivácie študentov.
Osnova: Predmet a ciele psychológie a pedagogickej psychológie. Profesionálne formy pomoci v
školskej praxi.
Implementácia psychologických koncepcií osobnosti do školskej praxe (Klasická a súčasná
psychoanalytická teória, Individuálna psychológia, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-
humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov). Sociána psychológia
školy a rodiny. Učenie a vyučovanie. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým
súvisiaceho rizikového správania. Psychológia žiakov s problémami v oblasti správania a
učenia. Psychológia žiaka s psychosociálnym, socio-kultúrnym, zdravotným znevýhodnením.
Psychologické vyšetrenie. Poradenský proces. Krízová intervencia. Programy prevencie rizikového
správania školákov.

Odporúčaná literatúra:
Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Praha : Grada 2013.
Mareš, J., & ČÁP, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Džuka, J.: Základy pedagogickej psychológie. Prešov: UK 2003.
Orosová, O. a kol: Psychológia a pedagogická psychológia 1. Košice: UPJŠ, 2005.
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Orosová, O. a kol.: Základy prevencie užívania drog a problematického používania internetu v
školskej praxi. Košice: UPJŠ 2012.
Vágnerová, M.: Základy psychológie. Praha : Karolinum 2005.
Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha : Karolinum 2005.
Vágnerová, M.: Škoní podadenská psychologie pro pedagogy. Praha : Karolinum 2005. Výrost,
J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha : Grada 2008.
Výrost, J., Salměník, I.: Aplikovaná sociální psychológie I. Praha: Portál 1998.
Fontana, D. : Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997.
Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, Iris: 1996.
Křivohlavý, J.: Pozitívni psychologie. Praha: Portál 2004.
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2003.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1432

A B C D E FX

10.47 18.37 23.04 23.25 22.0 2.86

Vyučujúci: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Barbierik, PhD., PhDr. Anna Janovská,
PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/PTPN/17

Názov predmetu: Psychológia tvorivosti a práca s nadanými v práci učiteľa

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. aktívna účasť na výučbe (max. 2 absencie) - 30b, 2. vlastný výstup na seminári - 40b, 3. seminárna
práca - 30b. Súčtom bodov získaných počas semestra študent získava záverečné hodnotenie podľa
uvedenej stupnice: A 87 – 100, B 77 – 86, C 69 – 76, D 61 – 68, E 56 – 60, FX 55 a menej. Prípadné
úpravy realizácie predmetu v súvislosti s aktuálnym príkazom rektora a presné kritériá a spôsob
hodnotenia sú uvedené v elektronickej nástenke predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Kľúčovou úlohou tohto predmetu je poskytnúť budúcim učiteľom kvalitné informácie o špecifikách
práce s nadanými aj prostredníctvom porozumenia základným faktorom a procesom tvorivosti,
objasňiť metódy identifikácie nadania, zamerať sa na podporu a rozvoj nadania v praxi a
zabezpečiť tak možnosť rozvoja profesijných zručností. Výučba predostiera mnohé aktuálne témy
a povzdbudzuje študentov k diskusii o praktických probmémoch vznikajúcich nielen pri práci s
nadanými ale aj pri realizácii tvorivo-humanistického prístupu vo výchove a vzdelávaní. Dochádza
k preájaniu učiva z iných predmetov, zaoberajúcimi sa vývinovou a pedagogickou psychológiou,
metodológiou pedagogicko-psychologikého výskumu a pod.

Stručná osnova predmetu:
Pojem tvorivosť. Stručné dejiny teórie kreativity. Sociálne, psychologické a biologické faktory
tvorivosti. Kognitívne procesy v tvorivosti. Tvorivosť a kognitívny štýl. Vývin tvorivosti. Talent a
nadanie. Metódy zisťovania tvorivosti a nadania. Metódy rozvíjania tvorivosti a nadania. Programy
rozvíjania tvorivosti a nadania. Špecifiká práce s nadanými.

Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
DOČKAL, V. (2006): Inteligencia a tvorivosť, tvorivé nadanie od intelektovej schopnosti po
štruktúru osobnosti. In: KUSÁ, D. a kol. EDS. (2006): Zjavná a skrytá tvorivosť. Bratislava:
Slovak Academic Press
HŘÍBKOVÁ, L. (2009): Nadání a nadaní. Pedagogicko- psychologické přístupy, modely,
výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada Publishing
Odporúčaná literatúra:
DACEY, J.S.- LENNON, K.H. (2000): Kreativita. Praha: Grada
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GROSS, M.U.M. (2009): Highly Gifted Young People: Development from Childhood to
Adulthood. In: SHAVININA, L. (2009): International Handbook on Giftedness. Part one.
Springer
KUSÁ, D. a kol. EDS. (2006): Zjavná a skrytá tvorivosť. Bratislava: Slovak Academic Press
KOLKOVÁ, S. (2000): Tvorivosť a jej rozvoj vo voľnočasových aktivitách detí (v školskom
klube). Bratislava: Metodické centrum v Bratislave
LOKŠOVÁ, I., - LOKŠA, J.: (2003): Tvořivé vyučování. Praha: Grada
LAZNIBATOVÁ, J. (2004): Špecifiká vývinu a vzdelávania nadaných detí. In: Psychológia a
patopsychológia dieťaťa, roč.39, č. 2-3
LAZNIBATOVÁ, J. (2001): Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava:
Iris
MESÁROŠOVÁ, M. (1998): Nadané deti. Poznávanie a rozvíjanie ich osobnosti. Prešov:
Manacon
SZOBIOVÁ, E. (2004): Tvorivosť – Od záhady k poznaniu. Bratislava: Stimul - Centrum
informatiky a vzdelávania FIF UK

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 28

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Lucia Barbierik, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/PsZ/15

Názov predmetu: Psychológia zdravia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch, príprava a prezentácia seminárnej práce, úspešné absolvovanie
záverečného hodnotenia

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími poznatkami a východiskami Psychológie
zdravia ako aj formami jej aplikácie za účelom zlepšenia psychického a fyzického zdravia
jednotlivcov a spoločnosti. Absolvent predmetu porozumie princípom psychológie zdravia,
zorientuje sa v súčasnom spoločenskom diskurze o preberaných oblastiach. Študent sa naučí
využívať získané poznatky v školskej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet psychológia zdravia. Definícia zdravia. Bio-psycho-sociálny model zdravia.
2. Mentálne zdravie a kvalita života, well being.
3. Fyziologické aspekty mentálneho zdravia, životný štýl, duševná hygiena.
4. Stres. Zvládanie záťaže, reziliencia.
5. Psychosomatické ochorenia, placebo.
6. Sociálna opora a jej význam pre zdravie.
7. Syndróm vyhorenia.
8. Zmysel života, viera.
9. Správanie súvisiace so zdravím a prevencia. Rizikové správanie, nadmerné užívanie internetu
a obrazoviek.
10. Sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví. Nezamestnanosť a zdravie.

Odporúčaná literatúra:
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001
Kebza, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005
Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002
Sarafino, E.P.: Health Psychology: Biopsychosocial Interactions, John Wiley & Sons, 2007
Taylor, E.: Health Psychology. Singapore: McGraw-Hill, 2006
Vollrath M.E.: Handbook of Personality and Health. Chichester: John Wiley & Sons, 2006

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Mária Bačíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/GSTm/15

Názov predmetu: Rodové štúdiá

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
In case of online teaching:
Seminar work – 50%
In the MS Teams group, materials will be shared that students are supposed to study and then utilize
in the completion of seminar sheets (MS Forms) which will also be published on Teams. All seminar
sheets are due in Week 11 (Friday December 4th).
Each seminar sheet is worth a maximum of 12.5%.
If the answers are plagiarized from the Internet, the study materials (i.e. answers only copied from
the materials without your own input/wording), or if two students have identical answers to the
questions, the result will be 0% for that seminar sheet.
Presentation – 50%
Students will demonstrate their knowledge in short presentations in Week 12.
The presentations will happen online in the MS Teams platform, during the time of the class (starting
8:55AM) in Weeks 12 and 13.
Plagiarism of any kind (copying parts from the Internet, stealing ideas off review websites or from
other people’s work of any kind) will NOT be tolerated and WILL result in 0% for your presentation.
In case of usual teaching in classrooms:
Attendance and participation – 20%
Students are required to attend classes, bring their own materials as instructed by the lecturer, and
actively participate/react to discussions and questions. If a screening of a documentary is scheduled
for the week, students are still required to attend.
Missing three or more classes will result in an FX.
Presentation – 40%
Students will demonstrate their knowledge in short presentations in Week 9 and Week 10. Each
student can choose their own topic for the presentation, based on the contemporary issues in the
media (news, magazines, sitcoms, films, music…) relating to gender identity, sexuality, etc. Each
presentation should be 5-7 minutes long, and analyze the chosen examples of popular culture, i.e.
be as specific as possible (i.e. not ‘women face a lot of issues in the media’ but ‘I have found that
many music videos, as shown in these two examples, objectify female bodies in X and Y ways’).
The topics and dates for your presentations have to be approved by the teacher via e-mail by the
end of Week 7.
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Written exam – 40%
The exam will take place in Week 11.

Výsledky vzdelávania:
This is a graduate course designed to examine basic issues in contemporary gender studies. Student
will learn about different concepts of gender identities as well as key concepts of feminism and
gender. Furthermore, students will come across basic concepts of queer theory. This course will
also examine the interconnectedness of gender and law, religion and contemporary culture.

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:
Books:
Browne, J. ed. (2007). The Future of Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
Butler, J. (2002). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge.
Mansfield, N. (2000). Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway. Allen & Unwin.
Pilcher, J. & Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies. London: Sage
Publications Ltd.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 98

A B C D E FX

42.86 20.41 9.18 9.18 9.18 9.18

Vyučujúci: Mgr. Petra Filipová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/CERTb/15

Názov predmetu: Rozvoj jazykových kompetencií pre získavanie
jazykových certifikátov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II., N

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Student evaluation is based on three criteria:
TWO CREDIT TESTS 70%; CONTINUOUS PREPARATION 10%, and ATTENDANCE AND
ACTIVE PARTICIPATION 20%. To receive credits for this course students must pass the two credit
tests; continuously and timely submit their reports and attend each class according to the schedule.
Attendance is followed during the online sessions too.
TESTS constitute 70% of the final mark:
Ordinarily, student coursework is evaluated by letter grades, which are assigned a value based on
a 100-point scale gained from two credit tests plus points for continuous preparation and active
participation. The final mark is assigned according to the following scale:
A 100-93
B 92-86
C 85-78
D 77-72
E 71-65
FX 64-0
Students who are unable to take a credit test at the scheduled time due to a documented condition
should contact the lecturer as soon as the need is apparent to discuss make-up examination
accommodations and procedures. Students absent from a scheduled credit test will be examined by
the lecturer separately in an ORAL EXAM to collect information about their level of preparedness.
Oral exams will be realized during the lecturer’s consultation hours as soon as possible after the
missed credit test. The content of the oral examination will be equivalent with the content of the
missed credit test but may last longer than a written test and can include deeper analysis of certain
problem areas of the course.
CONTINUOUS PREPARATION constitutes 10% of the final mark (maximum 10 points):
Students are expected to prepare reports for each class by reading and processing the study materials
and the required literature.
Formal requirements for the home assignments:
Minimum 2 but maximum 3 pages in Microsoft Word editor: letter type Times New Roman; letter
size 12, spacing 1.5, 34 lines with 2865 characters per page with spaces. The report’s header must
contain the student’s name and surname, study group, number of the given week according to the
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syllabus of the course and the title of the topic for the week. The final document must be saved
in Printable Document Format (PDF). Ignoring any of these criteria will automatically lead to the
refusal of the submitted report.
Content requirements for the assignment:
Students must present the content of the reading assignment synthesized in a clear and structured
way: highlighting key information and data as well as presenting logical connections between them.
The submitted report must represent the student’s thorough understanding of the content and the
problem area discussed in the reading assignment.
WARNING: Reports must be original work of the author! Any violation of copyright or breach
of anti-plagiarism rules and regulations of the university will inevitably lead to disciplinary
procedures! Repeated and systematic plagiarism will lead to the loss of credits assigned for
completion the course!
Deadline and the format of the report:
Students must mail their home assignments to the following email address:
rozenfeld.julius2@atk.sk by Saturday 24:00 each weak. The reports must be mailed in PDF format.
No other formats are accepted! No late submissions will be accepted unless separately negotiated
with the supervisor of the course!
ATTENDANCE AND ACTIVE PARTICIPATION constitute 20% (maximum 20 points) of the
final mark:
All students must attend all classes regardless they are organized face-to-face or online. Students
must join the class sessions on time. Should anyone miss the first ten minutes of a class, will be
marked as absent from the class. Points for active participation are assigned ONLY to the students
who actively contribute to the learning process during the sessions with joining discussions!
Volunteer work in extracurricular activities that are organized by the Department of the British
and American Studies which clearly contribute to the students' professional development such
as: lectures and workshops, career week activities, organization of open-door days, language
competitions, conferences, Olympiads, and other similar activities are fully supported! Should these
activities be organized during the regular session times, volunteers will be acknowledged as if they
had participated in the regular class session.
ABSENCE DUE TO ILLNESS
A student absent from a class must file a valid doctor’s certificate by emailing it in a PDF format
to the lecturer as soon as possible. Due reports for the missed class must be submitted according to
the syllabus of the course and no later than the following class attended by the student.
In an emergency, if the student is unable to contact the lecturer and mail the valid doctor’s certificate
or is being treated elsewhere, the lecturer must be informed by sending an email to the following
email address: julius.rozenfeld@upjs.sk as soon as possible. In both cases, the student must also
file a letter from a physician certifying the date and nature of the illness.
ABSENCE FOR OTHER REASONS
Students who must be absent for reasons other than illness, such as a death in the family or a reason
of similar gravity, must contact the lecturer as soon as possible and submit relevant documents that
certify the seriousness of the case.
There may be other activities which can validate missing a class or several classes, for example
participation in high-quality international competitions, scientific research, conferences, or other
relevant activities, which clearly contribute to the professional development of the student but final
decision about the validity of the presented excuse fully falls in the lecturer’s competency. Regular
full-time or part-time employment is not an acceptable excuse for a missed class.
COVID-19 regulations:
Changing pandemic situation requires continuous adaptation. Online sessions organized via
Microsoft Teams are the preferred alternative to in-person sessions if necessary. Attendance will
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be duly followed on online meetings too. Tests – if required for the completion of course – are
also planned flexibly. Normally, the first credit test takes place during the 6th week of the term
with a second credit test on the 12th week, but changes may apply. If necessary, these test dates
can be changed according to the pandemic situation or replaced by online tests the form and
content of which are comparable with a normal paper-based test. Students are required to follow
the department’s noticeboard and inform themselves continuously about the possible changes!

Výsledky vzdelávania:
This is an upper-intermediate practicum for obtaining and developing necessary skills for
international language certificates of TOEFL and TOEIC. Learners develop listening, speaking,
reading and writing skills through practice and understand grammar through a wide variety of topics
related to language testing.

Stručná osnova predmetu:
1. Language Testing, Its History, Background, Requirements
2. Learning Techniques, Hints and Tips
3. Developing Listening Skills
4. Developing Speaking through Listening
5. Developing Effective Reading
6. Vocabulary Building
7. Developing Writing for Testing
8. Understanding Grammar in Speaking
9. Developing Grammar in Writing
10. Real Test Practice
11. Scoring, Assessment and Self-Development

Odporúčaná literatúra:
1. Educational Testing Services, Official TOEFL iBT® Tests with Audio, Volume 1
2. Educational Testing Services, The Official Guide to the TOEFL® Test, Fourth Edition,
McGraw Hill, New York, ISBN: 978-0-07-176657-9
3. Longman Preparation Series for the TOEIC Test: Advanced Course, Third Edition, Pearson
ESL, ISBN-10: 0130988421

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 142

A B C D E FX

57.04 4.23 9.86 5.63 4.23 19.01

Vyučujúci: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/CERTb/15

Názov predmetu: Rozvoj jazykových kompetencií pre získavanie
jazykových certifikátov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II., N

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Student evaluation is based on three criteria:
TWO CREDIT TESTS 70%; CONTINUOUS PREPARATION 10%, and ATTENDANCE AND
ACTIVE PARTICIPATION 20%. To receive credits for this course students must pass the two credit
tests; continuously and timely submit their reports and attend each class according to the schedule.
Attendance is followed during the online sessions too.
TESTS constitute 70% of the final mark:
Ordinarily, student coursework is evaluated by letter grades, which are assigned a value based on
a 100-point scale gained from two credit tests plus points for continuous preparation and active
participation. The final mark is assigned according to the following scale:
A 100-93
B 92-86
C 85-78
D 77-72
E 71-65
FX 64-0
Students who are unable to take a credit test at the scheduled time due to a documented condition
should contact the lecturer as soon as the need is apparent to discuss make-up examination
accommodations and procedures. Students absent from a scheduled credit test will be examined by
the lecturer separately in an ORAL EXAM to collect information about their level of preparedness.
Oral exams will be realized during the lecturer’s consultation hours as soon as possible after the
missed credit test. The content of the oral examination will be equivalent with the content of the
missed credit test but may last longer than a written test and can include deeper analysis of certain
problem areas of the course.
CONTINUOUS PREPARATION constitutes 10% of the final mark (maximum 10 points):
Students are expected to prepare reports for each class by reading and processing the study materials
and the required literature.
Formal requirements for the home assignments:
Minimum 2 but maximum 3 pages in Microsoft Word editor: letter type Times New Roman; letter
size 12, spacing 1.5, 34 lines with 2865 characters per page with spaces. The report’s header must
contain the student’s name and surname, study group, number of the given week according to the
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syllabus of the course and the title of the topic for the week. The final document must be saved
in Printable Document Format (PDF). Ignoring any of these criteria will automatically lead to the
refusal of the submitted report.
Content requirements for the assignment:
Students must present the content of the reading assignment synthesized in a clear and structured
way: highlighting key information and data as well as presenting logical connections between them.
The submitted report must represent the student’s thorough understanding of the content and the
problem area discussed in the reading assignment.
WARNING: Reports must be original work of the author! Any violation of copyright or breach
of anti-plagiarism rules and regulations of the university will inevitably lead to disciplinary
procedures! Repeated and systematic plagiarism will lead to the loss of credits assigned for
completion the course!
Deadline and the format of the report:
Students must mail their home assignments to the following email address:
rozenfeld.julius2@atk.sk by Saturday 24:00 each weak. The reports must be mailed in PDF format.
No other formats are accepted! No late submissions will be accepted unless separately negotiated
with the supervisor of the course!
ATTENDANCE AND ACTIVE PARTICIPATION constitute 20% (maximum 20 points) of the
final mark:
All students must attend all classes regardless they are organized face-to-face or online. Students
must join the class sessions on time. Should anyone miss the first ten minutes of a class, will be
marked as absent from the class. Points for active participation are assigned ONLY to the students
who actively contribute to the learning process during the sessions with joining discussions!
Volunteer work in extracurricular activities that are organized by the Department of the British
and American Studies which clearly contribute to the students' professional development such
as: lectures and workshops, career week activities, organization of open-door days, language
competitions, conferences, Olympiads, and other similar activities are fully supported! Should these
activities be organized during the regular session times, volunteers will be acknowledged as if they
had participated in the regular class session.
ABSENCE DUE TO ILLNESS
A student absent from a class must file a valid doctor’s certificate by emailing it in a PDF format
to the lecturer as soon as possible. Due reports for the missed class must be submitted according to
the syllabus of the course and no later than the following class attended by the student.
In an emergency, if the student is unable to contact the lecturer and mail the valid doctor’s certificate
or is being treated elsewhere, the lecturer must be informed by sending an email to the following
email address: julius.rozenfeld@upjs.sk as soon as possible. In both cases, the student must also
file a letter from a physician certifying the date and nature of the illness.
ABSENCE FOR OTHER REASONS
Students who must be absent for reasons other than illness, such as a death in the family or a reason
of similar gravity, must contact the lecturer as soon as possible and submit relevant documents that
certify the seriousness of the case.
There may be other activities which can validate missing a class or several classes, for example
participation in high-quality international competitions, scientific research, conferences, or other
relevant activities, which clearly contribute to the professional development of the student but final
decision about the validity of the presented excuse fully falls in the lecturer’s competency. Regular
full-time or part-time employment is not an acceptable excuse for a missed class.
COVID-19 regulations:
Changing pandemic situation requires continuous adaptation. Online sessions organized via
Microsoft Teams are the preferred alternative to in-person sessions if necessary. Attendance will
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be duly followed on online meetings too. Tests – if required for the completion of course – are
also planned flexibly. Normally, the first credit test takes place during the 6th week of the term
with a second credit test on the 12th week, but changes may apply. If necessary, these test dates
can be changed according to the pandemic situation or replaced by online tests the form and
content of which are comparable with a normal paper-based test. Students are required to follow
the department’s noticeboard and inform themselves continuously about the possible changes!

Výsledky vzdelávania:
This is an upper-intermediate practicum for obtaining and developing necessary skills for
international language certificates of TOEFL and TOEIC. Learners develop listening, speaking,
reading and writing skills through practice and understand grammar through a wide variety of topics
related to language testing.

Stručná osnova predmetu:
1. Language Testing, Its History, Background, Requirements
2. Learning Techniques, Hints and Tips
3. Developing Listening Skills
4. Developing Speaking through Listening
5. Developing Effective Reading
6. Vocabulary Building
7. Developing Writing for Testing
8. Understanding Grammar in Speaking
9. Developing Grammar in Writing
10. Real Test Practice
11. Scoring, Assessment and Self-Development

Odporúčaná literatúra:
1. Educational Testing Services, Official TOEFL iBT® Tests with Audio, Volume 1
2. Educational Testing Services, The Official Guide to the TOEFL® Test, Fourth Edition,
McGraw Hill, New York, ISBN: 978-0-07-176657-9
3. Longman Preparation Series for the TOEIC Test: Advanced Course, Third Edition, Pearson
ESL, ISBN-10: 0130988421

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 142

A B C D E FX

57.04 4.23 9.86 5.63 4.23 19.01

Vyučujúci: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
CJP/RJMP/15

Názov predmetu: Ruský jazyk pre mierne pokročilých

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť, max. 2 absencie.
2 testy, písomné zadania (200 - 350 slov), ústne prezentácie, domáce čítanie.
Pri hodnotenom predmete nie je možný opravný termín pre testy.
Výsledné hodnotenie je dané priemerom % za jednotlivé aktivity.
Stupnica hodnotenia v %: A-92–100, B-85–91, C-78–84, D-71–77, E-65–70, F-64 a menej.

Výsledky vzdelávania:
Zdokonalenie sa vo výslovnosti, rozvíjanie jazykových zručností hovorenia, čítania a písania,
rozšírenie a prehĺbenie získaných vedomostí o jazyku na úrovni B1, rozšírenie prehľadu o ruských
reáliách, vybraných literárnych dielach, osobnostiach a udalostiach. Obohatenie slovnej zásoby so
zameraním na voľné a ustálené slovné spojenia, na jazykovú interferenciu a i.

Stručná osnova predmetu:
Vybrané ukážky/texty z ruskej literatúry, dennej tlače, reálií a i.
Rozvoj slovnej zásoby: záľuby, cestovanie, počasie, kino a divadlo, voľný čas, štúdium, šport,
základy obchodnej korešpondencie, ruská literatúra a umenie, história a súčasnosť a i.
Domáce čítanie.
Vybrané okruhy ruskej gramatiky.

Odporúčaná literatúra:
Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasilieva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha, Leda,
2007
Baláž, G., Čabala, M., Svetlík, J.: Gramatika ruštiny. Bratislava, SPN, 1995
Balcar M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, Leda, 1999
Fozikoš, A., Reiterová, T.: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, Fraus, 1998
Oganesjanová D., Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha, Polyglot, 2004
+ doplnkové materiály vyučujúcej
http://public-library.narod.ru/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk A2-B1

Poznámky:



Strana: 134

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A B C D E FX

77.78 7.41 11.11 0.0 3.7 0.0

Vyučujúci: PhDr. Helena Petruňová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/SHM/10

Názov predmetu: Seminár z histórie matematiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie domácich zadaní, referát na vybranú tému na seminári.
Viac ako 91 bodov - hodnotenie A.
81 až 90 bodov - hodnotenie B.
71 až 80 bodov - hodnotenie C.
61 až 70 bodov - hodnotenie D.
51 až 60 bodov - hodnotenie E.
Menej ako 50 bodov - hodnotenie FX.

Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú prehľad o histórii vývinu niektorých matematických disciplín a vybraných pojmov
a o paralele fylogenézy a ontogenézy matematického myslenia.

Stručná osnova predmetu:
Matematické poznatky v starovekom Egypte, Babylone, Grécku. Matematika v Číne, Indii. Arabská
matematika a jej vzťah k stredovekej európskej matematike. Matematika v období renesancie.
Počiatky modernej matematiky.

Odporúčaná literatúra:
Burton, D. M.: The History of Mathematics: An Introduction. McGraw−Hill, 2007.
Devlin, K.: Jazyk matematiky. Dokořán, 2002
Kolman, A.: Dejiny matematiky ve starověku. Academia, Praha, 1968
Juškevič, A. P.: Dejiny matematiky ve středověku. Academia, Praha 1977
Znám,Š. a kol.: Pohľad do dejín matematiky. Alfa, Bratislava, 1986
Konforovič, A.G.: Významné matematické úlohy, SPN Praha, 1989

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A B C D E FX

72.38 10.48 9.52 3.81 3.81 0.0

Vyučujúci: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/SSM/15

Názov predmetu: Seminár zo školskej matematiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú 3 písomné previerky.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať aspoň 90% bodov, na získanie hodnotenia B aspoň
80%, na získanie hodnotenia C aspoň 70%, na získanie hodnotenia D aspoň 60%, na získanie
hodnotenia E aspoň 50% bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej
previerky získa menej ako 50% bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s úlohami a s metódami riešenia úloh na základnej a strednej škole a so
špecifickými problémami vyučovania matematiky na základnej a strednej škole.

Stručná osnova predmetu:
Základné poznatky zo školskej matematiky, úlohy z teórie čísel, úlohy na optimalizáciu, slovné
úlohy.

Odporúčaná literatúra:
Hecht, T., Sklenáriková, Z., Metódy riešenia matematických úloh, Bratislava, SPN, 1992.
Hecht, T. a kol., Matematika pre 1.-4. ročník gymnázií a SOŠ, OrbisPictusIstropolitana,
Bratislava 1999-2002.
Krantz, S.G., Techniques of Problem Solving, AMS, 1997.
Larson, L.C., Metódy riešenia matematických problémov, Bratislava, Alfa, 1990.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s úlohami a s metódami riešenia úloh na základnej
a strednej škole a so špecifickými problémami vyučovania matematiky na základnej a strednej
škole.
The goal of the subject is to show methods of tasks solving, solving strategies and discuss
specific topics of teaching mathematics at primary and secondary schools.
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

A B C D E FX

62.96 37.04 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/SMTMmu/15

Názov predmetu: Semiotika mediálneho textu pre AJALm AJEIEm*
AJEIEm komb*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Continuous assessment: 100 %:
1, The course work (presence, preparation and activity) represents 50 % of your continuous
assessment. Activity: Each of you is expected to read and analyse the class materials before the
lesson, to bring and use them in our seminars, to contribute actively to seminar discussions by
presenting information, ideas and comments.
2, Individual project represents 50 % of your continuous assessment. You will be assigned a specific
task (e.g. analysis of media product, case study, analysis of campaign, etc.) on which you will work
on your own. You will present your project outcomes to the rest of the class.
Final assessment: 100% continuous assessment. FINAL EVALUATION Mark points % A 100 –
93 B 92 – 86 C 85 – 78 D 77 – 72 E 71 – 65 FX 64 and less.

Výsledky vzdelávania:
Aims and objectives: General introduction to subject of mass media discourse, the most important
aspects of semiotic representation in media texts with the focus on food representation, food in the
context of philosophical understanding of a person, analysis of various media and their products,
their importance, functions, discourses and aspects.

Stručná osnova predmetu:
Course content:
Week 1: Introduction to the course. Course organisation. MS TEAMS materials.
Week 2: Food and culture.
Reading I: PM: Introduction, Chapter 1.
Reading II: SF: Introduction, Chapter 1.
Week 3: Food and foodways.
Reading I: PM: Chapter 2.
Reading II: SF: Chapter 2.
Week 4: Food literacy.
Reading I: PM: Chapter 3.
Reading II: SF: Chapter 3.
Week 5: Food practices.
Reading I: PM: Chapter 4.
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Reading II: SF: Chapter 4.
Week 6: Food and lifestyle.
Reading I: PM: Chapter 5.
Reading II: SF: Chapter 5.
Week 7: Food and identity.
Reading I: PM: Conclusions.
Project presentation preparation.
Week 8: TUTORIALS
Week 9, 10, 11, 12: Project presentations.

Odporúčaná literatúra:
Essential reading:
1, Postmillennial Media – Discourses Where Food Cultures Meet Everyday Practices:
monograph / S. Tomascikova. – Samara: Samara University Publishing House, 2020. – 72 p.
2, Semiotics of Food: Postmillennial Media – Discourses Where Global and International
Meet National, Regional and Local: academic textbook / S. Tomascikova. – Samara: Samara
University Publishing House, 2021. – 80 p.
Recommended texts:
Anderson, E. N. Everyone Eats: Understanding Food and Culture. – New York and London: New
York University Press, 2005.
Aristotle (350 B.C.). On the Soul. Transl. Smith, J. A. The Internet Classics Archive. –
Massachusetts: MIT, 2019. Retrieved 19 August 2019, URL: http://classics.mit.edu/Aristotle/
soul.html
Avakian, A. Cooking up Lives: Feminist Food Memoirs // Feminist Studies. 40(2). 2014. – pp.
277-303.
Barthes, R. Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption // Food and Culture:
A Reader. C. Counihan, P. Van Esterik eds. – New York and London: Routledge, 2008. – pp.
28-35.
Belasco, W. J. Meals to Come: A History of the Future of Food. – Berkeley, Los Angeles and
London: University of California Press, 2006.
Belasco, W. J. Food: The Key Concepts. – Oxford and New York: Berg, 2008.
Biermann, F., Lovbrand E. Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political
Thinking. – Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2019.
Civitello, L. Cuisine and Culture: A History of Food and People. – Hoboken: Wiley, 2011.
Counihan, C., Van Esterik, P. eds. Food and Culture: A Reader. –New York and London:
Routledge, 2008.
de Certeau, M., Giard, L., Mayol, P. The Practice of Everyday Life. Vol. 2: Living and Cooking. –
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.
Greene, C. P. 2008. Shopping for What Never Was: The Rhetoric of Food, Social Style, and
Nostalgia. – Jefferson: McFarland & Co, 2008.
Jacobsen, E. The Rhetoric of Food // The Politics of Food. M. E. Lien, B. eds. – Oxford: Berg,
2004. – pp. 59-62.
Jurafsky, D. The Language of Food: A Linguist Reads the Menu. – New York: Norton, 2014.
Kaufmann, J.-C. The Meaning of Cooking. – Cambridge and Malden: Polity, 2010.
Kirby, A. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure
our Culture. – London and New York: Continuum International, 2009.
Koch, S. L. Gender and Food. – Lanham: Rowman and Littlefield, 2019.
Lipovetsky, G. Hypermodern Times. Transl. A. Brown. – Cambridge and Malden: Polity Press,
2005.
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LeBesco, K. Naccarato, P. eds. The Bloomsbury Handbook of Food and Popular Culture. –
London, Oxford, New York, New Delhi and Sydney: Bloomsbury, 2018.
Montanari, M. Food is Culture. Transl. Sonnenfeld, A. – New York:Columbia University Press,
2004.
Palmer, G. ed. Exposing Lifestyle Television: The Big Reveal. –Aldershot and Burlington:
Ashgate, 2008.
Phillipov, M. Media and Food Industries: The New Politics of Food. – Basingstoke and New
York: Palgave Macmillan, 2017.
Rifkin, J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the
Economy, and the World. – New York: Palgrave Macmillan, 2011.
Rousseau, S. Food Media: Celebrity Chefs and the Politics of Everyday Interference. – London
and New York: Bloomsbury, 2012b.
Shahani, G. ed. Food and Literature. Cambridge Critical Concepts. – Cambridge: Cambridge
University Press, 2018.
Siniscalchi, V., Harper, K. Food Values in Europe. – London: Bloomsbury Academic, 2019.
Wrangham, R. Catching Fire: How Cooking Made Us Human. – New York: Basic Books, 2009.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 67

A B C D E FX

95.52 2.99 1.49 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPO/SDaM/15

Názov predmetu: Sociológia detí a mládeže

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná previerka,
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa výučba bude realizovať v on-line prostredí

Výsledky vzdelávania:
Na základe štúdia sociologickej literatúry uviesť študentov k osvojeniu si sociologického pohľadu
na svet výchovy, na sociologickú interpretáciu detí a mládeže.

Stručná osnova predmetu:
Získať základné vedomosti z vývinovej sociológie, analyzovať špecifiká detstva a dospievania v
sociálnom kontexte, faktory socializácie (rodina, škola, médiá, náboženstvo, neformálne skupiny),
proces socializácie v súvislosti s preberaním základných sociálnych rôl počas obdobia detstva a
mládeže. Poznať základné socializačné činitele a možnú deviáciu a jej príčiny u detí a mládeže.

Odporúčaná literatúra:
Ondrejkovič, P.: Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a
sociológie mládeže, Bratislava: Veda, 1997.
Ondrejkovič, Peter (1999): Sociálna patológia, Bratislava, AMOS, PdF UK;
Macháček, L.: Individualizácia mládeže a modernizácia spoločnosti. Bratislava : SÚ SAV, 1995.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 867

A B C D E FX

49.83 29.87 15.34 3.34 1.27 0.35

Vyučujúci: Mgr. Alexander Onufrák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/UKCUEm/15

Názov predmetu: Súčasná Veľká Británia pre AJALm AJEIEm* AJEIEm
komb*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Continuous assessment:
Preparation, active participation 40 %:
Every student MUST have their own copies of the book by Neale and Krutnik, materials, their own
written preparation and be prepared to discuss them. Otherwise they will be considered absent.
Each student is expected to read articles provided by the lecturer and contribute actively to seminar
discussion and analysis by presenting information, ideas and comments.
Presentation 60 %:
Comparative analysis of two sitcoms. Individual students will present a comparative analysis of
two samples of sitcoms. Selection of the samples has to be approved by the lecturer.
Final mark 100% (Preparation, active participation 40 %, Presentation of comparative analysis 60
%) Minimum pass mark is 65 %. A 100-93% B 92-86% C 85-78% D 77-72% E 71-65% FX 64
and less.

Výsledky vzdelávania:
Introduction to the subject of television comedy, to contemporary debates about television comedy
and its effects. Location of the study of television comedy in the wider context of the study of
humour in social and aesthetic life. Reflection of British society in television comedy. Importance,
functions, discourse and aspects of television comedy. Contemporary forms of television comedy
with the focus on the sitcom and the stand-up/sketch based show. Critical analysis of examples of
television comedy.

Stručná osnova predmetu:
The first week session will take place in contact form. All subsequent sessions will be held online
via MS TEAMS.
After an introductory lecture, individual forms of television comedy will be discussed and analysed.
Handouts represent a part of material needed for the course and you will be asked to make your
own copies from a master copy provided by the lecturer via MS TEAMS.
Course organisation:
Week 1 21.09.2020: Introduction to the course.
Week 2 28.09.2020: Importance, functions, and discourse of television comedy. Contemporary
forms of television comedy. Social aspects in television comedy.
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Week 3 05.10.2020: Critical analysis: Family setting – class and gender in Keeping Up
Appearances.
Week 4 12.10.2020: Critical analysis: Family / work setting - class, gender, race, nationality,
homosexuality in Fawlty Towers.
Week 5 19.10.2020: Critical analysis: Family / work setting – relationships in As Time Goes By.
Week 6 26.10.2020: Tutorials.
Week 7 02.11.2020: Critical analysis: Family setting – generations in My Family.
Week 8 09.11.2020: Critical analysis: Female and male in Vicar Of Dibley and in Men Behaving
Badly.
Week 9 16.11.2020: Students' presentations.
Week 10 23.11.2020: Students' presentations.
Week 11 30.11.2020: Students' presentations.
Week 12 07.12.2020: Students' presentations.
Week 13-14: Tutorials.

Odporúčaná literatúra:
Neale, S. and Krutnik, F.: Popular Film and Television Comedy. Routledge, London, 1990
Abercrombie, N. Television and Society. London: Polity Press, 1996. Argyle, M. The Psychology
of Social Class. London: Routledge, 1994. Bilton, T. et al Introductory Sociology. London:
Macmillan, 1996. Crowley,D. and Mitchell,D.(eds) Communication Theory Today. Cambridge:
Polity Press, 1994. Fiske, J. and Hartley, J. Reading Television. London: Methuen, 1978.
Hartley, J. Tele-ology: Studies in Television. London: Routledge, 1992. Meyrowitz, J. Multiple
Media Literacies. 1998. In: Newcomb, H. ed. Television: The Critical View. Oxford: Oxford
University Press, 2000. Montgomery, M. An Introduction to Language and Society. London:
Routledge, 1986. Palmer, J.: Taking Humour seriously. Routledge, London, 1994 Reid, I. Social
Class Differences in Britain. Glasgow: Fontana Paperbacks, 1989. Scannell, P. “Public Service
Broadcasting and Modern Public Life”. Media, Culture and Society, 1989. 11(2), 135-166.
Thompson, J. B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Cambridge: Polity
Press, 1995.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 59

A B C D E FX

83.05 10.17 6.78 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/USCU/09

Názov predmetu: Súčasné USA

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Student evaluation is based on three criteria:
TWO CREDIT TESTS 70%; CONTINUOUS PREPARATION 10%, and ATTENDANCE AND
ACTIVE PARTICIPATION 20%. To receive credits for this course, students must pass the two
credit tests; continuously and timely submit their reports and attend each class according to the
schedule. Attendance is followed during the online sessions too.
TESTS constitute 70% of the final mark:
Ordinarily, student coursework is evaluated by letter grades, which are assigned a value based on
a 100-point scale gained from two credit tests plus points for continuous preparation and active
participation. The final mark is assigned according to the following scale:
A 100-93
B 92-86
C 85-78
D 77-72
E 71-65
FX 64-0
Students who are unable to take a credit test at the scheduled time due to a documented condition
should contact the lecturer as soon as the need is apparent to discuss make-up examination
accommodations and procedures. Students absent from a scheduled credit test will be examined by
the lecturer separately in an ORAL EXAM to collect information about their level of preparedness.
Oral exams will be realized during the lecturer’s consultation hours as soon as possible after the
missed credit test. The content of the oral examination will be equivalent with the content of the
missed credit test but may last longer than a written test and can include deeper analysis of certain
problem areas of the course.
CONTINUOUS PREPARATION constitutes 10% of the final mark (maximum 10 points):
Students are expected to prepare reports for each class by reading and processing the study materials
and the required literature.
Formal requirements for the home assignments:
Minimum 2 but maximum 3 pages in Microsoft Word editor: letter type Times New Roman; letter
size 12, spacing 1.5, 34 lines with 2865 characters per page with spaces. The report’s header must
contain the student’s name and surname, study group, number of the given week according to the
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syllabus of the course and the title of the topic for the week. The reports must be submitted in
Printable Document Format (PDF).
Content requirements for the assignment:
Students must present the content of the reading assignment synthesized in a clear and structured
way: highlighting key information and data as well as presenting logical connections between them.
The submitted report must represent the student’s thorough understanding of the content and the
problem area discussed in the reading assignment.
WARNING: Reports must be original work of the author! Any violation of copyright or breach
of anti-plagiarism rules and regulations of the university will inevitably lead to disciplinary
procedures! Repeated and systematic plagiarism will lead to the loss of credits assigned for
completion the course!
Deadline and the format of the report:
Students must mail their home assignments to the following email address:
rozenfeld.julius2@atk.sk by Saturday 24:00 each weak. The reports must be mailed in PDF format.
No other formats are accepted! No late submissions will be accepted unless separately negotiated
with the supervisor of the course!
ATTENDANCE AND ACTIVE PARTICIPATION constitute 20% (maximum 20 points) of the
final mark:
All students must attend all classes regardless they are organized face-to-face or online. Students
must join the class sessions on time. Should anyone miss the first ten minutes of a class, will be
marked as absent from the class. Points for active participation will be assigned only when the
student actively contributes to the learning process during the sessions by joining discussions!
Volunteer work in extracurricular activities that are organized by the Department of the British
and American Studies which clearly contribute to the students' professional development such
as: lectures and workshops, career week activities, organization of open-door days, language
competitions, conferences, Olympiads, and other similar activities are fully supported! Should these
activities be organized during the regular session times, volunteers will be assigned the points for
active participation as if they had participated in the regular class session.
ABSENCE DUE TO ILLNESS
A student absent from a class must file a valid doctor’s certificate by emailing it in a PDF format
to the lecturer as soon as possible. Due reports for the missed class must be submitted according to
the syllabus of the course and no later than the following class attended by the student.
In an emergency, if the student is unable to contact the lecturer and mail the valid doctor’s certificate
or is being treated elsewhere, the lecturer must be informed by sending an email to the following
email address: julius.rozenfeld@upjs.sk as soon as possible. In both cases, the student must also
file a letter from a physician certifying the date and nature of the illness.
ABSENCE FOR OTHER REASONS
Students who must be absent for reasons other than illness, such as a death in the family or a reason
of similar gravity, must contact the lecturer as soon as possible and submit relevant documents that
certify the seriousness of the case.
There may be other activities which can validate missing a class or several classes, for example
participation in high-quality international competitions, scientific research, conferences, or other
relevant activities, which clearly contribute to the professional development of the student but final
decision about the validity of the presented excuse fully falls in the lecturer’s competency. Regular
full-time or part-time employment is not an acceptable excuse for a missed class.
COVID-19 regulations:
Changing pandemic situation requires continuous adaptation. Online sessions organized via
Microsoft Teams are the preferred alternative to in-person sessions if necessary. Attendance will
be duly followed on online meetings too. Tests – if required for the completion of course – are
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also planned flexibly. Normally, the first credit test takes place during the 6th week of the term
with a second credit test on the 12th week, but changes may apply. If necessary, these test dates
can be changed according to the pandemic situation or replaced by online tests the form and
content of which are comparable with a normal paper-based test. Students are required to follow
the department’s noticeboard and inform themselves continuously about the possible changes!

Výsledky vzdelávania:
This graduate course provides an overview of contemporary american culture. The students will be
able to understand areas of knowledge connected with politics, high and popular art, foreign and
domestic american politics, the role of the USA in international business, aspects of class, ethnicity,
religion and areas of science, research and development. The students are lead to critical thinking
and have to use analysis, synthesis and evaluative methods during their work.

Stručná osnova predmetu:
1. Introduction;
2. American Landscape, Cities and Suburbs, Areas and Transportation
3. American Culture and American Values, Ethics, Philosophy and Religion
4. Contemporary American High Art and Popular Art
5. American Politics, Foreign Affairs and International Relations
6. Business American Economic Relations
7. Social Class and Labor in Contemporary USA
8. Immigration, Ethnicity, and Various Minorities in Contemporary USA
9. Human Rights and the American Legal System
10. Research, Innovation, and Education in the USA

Odporúčaná literatúra:
Hallywell, M. and Morley, C. eds. (2008) American Thought and Culture in the 21st Century,
Edinburgh University Press, ISBN-9780748626021
Gary W.McDonogh, Robert Gregg, and Cindy H.Wong eds. (2005) ENCYCLOPEDIA OF
CONTEMPORARY AMERICAN CULTURE, Routledge, ISBN 0-203-99168-0 Master e-book
ISBN, ISBN 0-415-16161-4 (Print Edition)
Further reading will be selected during the sessions.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A B C D E FX

32.35 17.65 32.35 5.88 2.94 8.82

Vyučujúci: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/TPDFm/15

Názov predmetu: Terminológia a preklad dokumentárnych filmov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Attendance - students are expected to attend each class according to schedule. No transfers among
the groups are allowed. Should the student miss three or more classes, he/she will not receive credits
for the course no matter what his/her overall results are on the tests. The student must be on time
for class or he/she will be marked as absent.
Continuous assessment:
Students are expected and required to actively participate in each lesson (active participation =
participation in discussions based on having read the required texts) and to present work required
by the lecturer. Should students fail to meet the requirements ( two presentations), they will not
receive credits. Students are required to read all texts given by the lecturer in order to participate in
discussions - if they fail to participate in discussions they will be marked absent.
Final assessment:
The final grade will be calculated as a sum of grades from two presentations (80%) plus the active
participation (20%)
FINAL EVALUATION :
A 93-100%
B 86-92%
C 78-85%
D 72-77%
E 65-71%
FX 64 and less

Výsledky vzdelávania:
The main objective of the course is to develop and improve essential analytical skills in dealing with
translation of documentary films and to acquire knowledge of the basic techniques and methods
when dealing with problems of such translation.

Stručná osnova predmetu:
The course introduces essential issues, terms and theory that help to overcome the basic problems
when translating documentary films. Focus is on theoretical knowledge as well as practical
exercises during which students acquire familiarity and basic skills in translating documentary
films. Audiovisual translation needs specific approach when encountering problems that are
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specific for such translation, and requires theoretical knowledge of theory of documentary films
as well.
Week 1:
Introduction
Week 2:
Myths about documentary translation
Reading:
Main Challenges in the Translation of Documentaries, Anna Matamala
Myths about documentary translation, Eva Espasa
Introduction – An Overview of its Potential, J.D.Cintas
Week3 - 5
Dubbing vs. Subtitling
Reading:
Film dubbing, Its process and translation – Xenia Martinez
Synchronization in dubbing, A translational approach – F.Ch.Varela
Language-political implications of subtitling – Henrik Gottlieb
Subtitling methods and team-translation – Diana Sanchez
Subtitling for the DVD industry
Extract s:
Planet Earth
Mustang
Vítejte v KLDR
The Corporation
Week 6 - 7
Regionalism
Reading:
Connecting Cultures: Cultural Transfer in Subtitling and Dubbing – Zoe Pettit
Translation in bilingual contexts – Rosa Agost
Extract:
Other worlds
Week 8:
Tutorials
Week 9:
Culture and semiotics
Reading:
Translating Proper Names into Spanish: The case of Forrest Gump – I.H.Azaola
Dubbing The Simpsons: Or How Groundskeeper Willie lost His Kilt in Sardinia
Extract:
I am Tab
Week10 - 11
Presentations
Extract:
Cooking History
Week 12:
Tutorials
Week 13:
Tutorials

Odporúčaná literatúra:
Recommended texts:
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New Trends in Audiovisual Translation, ed. Jorge Diaz Cintas
Translation, Topics in Audiovisual Translation, ed. Pilar Orero
Dokumentární film, jiná kinematografie, Guy Gauthier
Audiovisual Translation, Language Transfer on Screen, Gunilla Anderman

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
EN, SJ

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A B C D E FX

83.33 0.0 0.0 16.67 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Martina Martausová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 07.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/INTSAm/15

Názov predmetu: Tlmočenie A (simultánne)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je vyučovaný dvomi vyučujúcimi. PhDr. Štefan Franko, PhD. vyučuje semináre pre
študentov tlmočníctva a prekladateľstva, ktorí majú predmet ako povinný. Mgr. Ester Demjanová
vyučuje predmet ostatných študentov (BAS a BAS v kombinácii, RS), ktorí majú predmet ako
povinne voliteľný. Presuny medzi skupinami nie sú možné. Všetci študenti musia byť nahlásení na
rozvrh k správnemu vyučujúcemu a navštevovať hodiny im určené, keďže obsahová náplň hodín
je rôzna. Pre jednotlivé skupiny platia rôzne podmienky hodnotenia.
Pre semináre s Mgr. Demjanovou:
Priebežné hodnotenie pozostáva z 3 častí:
- teoretický test (30 %),
- jednorazový výkon na hodine (30 %),
- praktická skúška (40 %),
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné z každej z troch častí dosiahnuť hodnotenie lepšie
ako Fx.
Stupnica:
100%-92% A
91%-87% B
86%-82% C
81%-77% D
76%-65% E
64% a menej FX

Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť študentov s tlmočením ako takým, typmi a žánrami tlmočenia, tlmočníckymi stratégiami,
rétorickými zásadami, praxeológiou a etikou tlmočenia. Viesť študentov ku simultánnemu
tlmočeniu v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Pre semináre s Mgr. Demjanovou:
1. úvodná hodina: zoznámenie s cieľmi predmetu a podmienkami hodnotenia
2. teoretická časť: úvod do tlmočenia, krédo tlmočníka, tlmočnícke desatoro, žánre a druhy
tlmočenia
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praktická časť: cvičenia – rodný jazyk, spôsob podania, tlmočenie v kabínach
3. teoretická časť: spôsoby tlmočenia
praktická časť: multitasking a rozdvojenie pozornosti (hry a cvičenia), tlmočenie z listu, tlmočenie
v kabínach
4. teoretická časť: opakovanie, tlmočnícke stratégie
praktická časť: tlmočenie v kabínach, fázový posun a anticipácia (hry a cvičenia)
5. teoretická časť: praxeológia
praktická časť: preformulovanie (viacnásobné preformulovanie, deverbalizácia, dabing)a self-
monitoring (hry a cvičenia), tlmočenie v kabínach
6. test – teoretická časť
7. tutoriály
8. teoretická časť: hodnotenie tlmočenia
praktická časť: zvládanie stresu, tlmočenie v kabínach
9. tlmočenie v kabínach (možnosť hodnotenia)
10. tlmočenie v kabínach (možnosť hodnotenia)
11. tlmočenie v kabínach (možnosť hodnotenia)
12. praktická skúška – záverečné hodnotenie predmetu
13. tutoriály
14. tutoriály

Odporúčaná literatúra:
Jones, R. (1998) Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing
Gile, D. (1995) Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam:
John Benjamins
Nováková, T. 1993. Tlmočenie: teória, výučba, prax. Bratislava
Čeňková, I. (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha.
Pre semináre s Mgr. Demjanovou:
Makarová, Viera. 2004. Tlmočenie. Bratislava : STIMUL, 2004. 183 s.
Müglová, Daniela. 2009. Tlmočenie a preklad od antiky po súčasnosť alebo Čo spôsobil pád
Babylonskej veže. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?
Bratislava : ARIMES, 2009, s. 82-208.
Rozan, Jean-François. 2002. Note-taking in Consecutive Interpreting. Kraków : Tertium, 2002.
57 s.

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

Poznámky:
Pre semináre s Mgr. Demjanovou:
Hodiny budú prebiehať v slovenskom jazyku. Od študentov sa očakáva ovládanie anglického
jazyka na vysokej úrovni – nízka úroveň anglického jazyka neospravedlňuje nízky výkon
študenta pri tlmočení a odzrkadlí sa v záverečnom hodnotení. Predmet nie je odporúčané
navštevovať v prvom ročníku štúdia, keďže si vyžaduje pohotové používanie jazyka na úrovni
C1+. Predmet je vhodný pre študentov, ktorí absolvovali kurzy konzekutívneho tlmočenia na
bakalárskom stupni.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 129

A B C D E FX

37.98 34.88 20.93 3.88 2.33 0.0
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Vyučujúci: PhDr. Štefan Franko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 07.04.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/INTSBm/15

Názov predmetu: Tlmočenie B (simultánne)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre študentov tlmočníctva a prekladateľstva:
praktická skúška
Pre semináre s Mgr. Demjanovou:
Priebežné hodnotenie pozostáva z 2 častí:
- aktivita a výkony na hodine (50 %),
- praktická skúška (50 %),
Stupnica:
100%-92% A
91%-87% B
86%-82% C
81%-77% D
76%-65% E
64% a menej FX

Výsledky vzdelávania:
Viesť študentov k simultánnemu tlmočeniu v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Pre semináre s Mgr. Demjanovou:
1. Úvodná hodina
2. Opakovanie (tlmočenie B),
Cvičenia na: spôsob podania
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
3. Cvičenia na: rozdvojenie pozornosti
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
4. Cvičenia na: fázový posun
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
5. Cvičenia na: anticipácia
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
6. Cvičenia na: preformulovanie
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
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7. Cvičenia na: sebakontrola
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
8. Cvičenia na: stresový manažment
Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
9. tutoriály
10. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
11. Simultánne tlmočenie (praktický nácvik)
12. Záverečné hodnotenie a zhrnutie predmetu
13. tutoriály
14. tutoriály

Odporúčaná literatúra:
Makarová, Viera. 2004. Tlmočenie. Bratislava : STIMUL, 2004. p. 183.
Müglová, Daniela. 2009. Tlmočenie a preklad od antiky po súčasnosť alebo Čo spôsobil pád
Babylonskej veže. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?
Bratislava : ARIMES, 2009, pp. 82-208.

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

Poznámky:
Predmet je vyučovaný dvomi vyučujúcimi. PhDr. Štefan Franko, PhD. vyučuje semináre pre
študentov tlmočníctva a prekladateľstva, ktorí majú predmet ako povinný. Mgr. Ester Demjanová
vyučuje predmet ostatných študentov (BAS a BAS v kombinácii), ktorí majú predmet ako
povinne voliteľný. Presuny medzi skupinami nie sú možné. Všetci študenti musia byť nahlásení
na rozvrh k správnemu vyučujúcemu. Pre jednotlivé skupiny platia rôzne podmienky hodnotenia
a rôzna obsahová náplň predmetu.
Hodiny budú prebiehať v slovenskom jazyku. Od študentov sa očakáva ovládanie anglického
jazyka na vysokej úrovni – nízka úroveň anglického jazyka neospravedlňuje nízky výkon
študenta pri tlmočení a odzrkadlí sa v záverečnom hodnotení. Predmet nie je odporúčané
navštevovať v prvom ročníku štúdia, keďže si vyžaduje pohotové používanie jazyka na úrovni
C1+. Predmet je vhodný pre študentov, ktorí absolvovali kurzy konzekutívneho tlmočenia na
bakalárskom stupni.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A B C D E FX

42.86 34.29 13.33 5.71 3.81 0.0

Vyučujúci: PhDr. Štefan Franko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/TTUP/15

Názov predmetu: Tvorba textových učebných pomôcok

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pracovný list pre žiaka k vybranej téme učiva - 30%; pojmová mapa k vybranej téme učiva - 30%;
didaktický test pre žiakov k vybranej téme učiva - 40%.
Záverečné bodové hodnotenie je súčtom bodov za čiastkové úlohy a celkové (sumatívne)
hodnotenie je prevodom získaných bodov na stupne hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Samostatne pracovať s textovým materiálom. Charakterizovať, rozlišovať a analyzovať textové
učebné pomôcky: učebnice, učebné texty, pracovné listy, cvičebnice, didaktické testy, pojmové
mapy, metodické príručky, časopisy, slovníky a encyklopédie. Navrhnúť a vytvoriť pracovný list,
pojmovú mapu a didaktický test.

Stručná osnova predmetu:
Materiálne vyučovacie prostriedky a ich kategorizácia. Učebné pomôcky. Funkcie a úlohy
učebných pomôcok. Tvorba učebných pomôcok a ich zaradenie do vyučovacieho procesu.
Učebnica. Cvičebnice. Pracovné listy. Pracovné zošity. Učebné texty. Literárne texty. Didaktické
testy. Metodické príručky. Slovníky. Encyklopédie. Pojmové mapy. Zbierky úloh. Tabuľky. Mapy.
Atlasy. Doplnková a pomocná literatúra. Odborné časopisy. Iné texty.

Odporúčaná literatúra:
Ambrožová, P. (2021). Nové formy školního podvádění a vyrušování (v kontextu digitálního
vzdělávání). Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart.
Ginnis, P. (2019). Efektivní výukové nástroje pro učitele (Strategie pro zvýšení úspěšnosti
každého žáka). Praha: Nakladatelství Universum.
Hladký, K. (1988). Tvorba a výroba učebníc. Bratislava: SPN.
Petlák, E. (2019). Motivácia v edukačnom procese. Bratislava: Wolters Kluwer.
Petlák, E. (2020). Inovácie v edukácii. Bratislava: Wolters Kluwer.
Slavik, J. et al. (2020). Reflexe a hodnocení kvality výuky I. Plzeň: Západočeská univerzita v
Plzni.
Strenáčiková, M. (2020). Vzdelávanie v čase pandémie. Košice: EQUILIBRIA.
Trojan, V. (2018). Pedagogický proces a jeho řízení. Bratislava: Wolters Kluwer.
Turek, I. (2008). Didaktika. Bratislava: Iura Edition.
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/ucebnice
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https://www.minedu.sk/ucebnice-ucebne-texty-pracovne-zosity/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a maťaktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 139

A B C D E FX

53.24 30.94 10.07 4.32 1.44 0.0

Vyučujúci: Mgr. Katarína Petríková, PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/UPR/15

Názov predmetu: Umenie pomáhať rozhovorom

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Aktívna účasť na seminároch
2. Vypracovanie a prezentovanie PPT prezentácie na zadanú tému. Maximálny počet bodov 20;
minimálny počet bodov 11.
3. Záverečný test v rozsahu 20 otázok z vybraných kapitol a prednášok. Maximálny počet bodov
20; minimálny počet bodov 11. Výsledné hodnotenie (známka) je súčtom bodov za prezentáciu a
test. A 40b – 37b B 36b – 33b C 32b – 29b D 28b – 25b E 24b – 21b FX 20b - 0b
Hodnotenie predmetu a jeho následné absolvovanie bude vychádzať z jasne a objektívne
stanovených požiadaviek, ktoré budú stanovené dopredu a nebudú sa meniť. Cieľom hodnotenia
je zabezpečiť objektívne a spravodlivé zmapovanie vedomostí študenta pri dodržaní všetkých
etických a morálnych štandardov. Neexistuje žiadna tolerancia voči podvodnému správaniu sa
študentov či už v procese výučby alebo v procese hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom základné informácie o systemickom prístupe k pomáhaniu. Trénovať vedenie
rozhovoru, ujasňovanie objednávok. Reflektovať možnosti pomáhania.
Spôsob výučby predmetu bude orientovaný na študenta. Prednášajúci sa budú zaujímať o potreby,
očakávania a názory študentov tak, aby ich podnecovali ku kritickému mysleniu vyjadrovaním
rešpektu a spätnej väzby voči ich názorom a potrebám.
Obsah učiva bude vychádzať z primárnych a kvalitných zdrojov ktoré budú reflektovať aktuálnosť
tém tak, aby bolo zabezpečené prepájanie učiva s inými predmetmi a tiež prepájanie učiva s praxou.
Od študentov sa bude očakávať aktívny prístup na prednáškach a seminároch z dôrazom na ich
samostatnosť a zodpovednosť.

Stručná osnova predmetu:
Psychologická príprava pre vedenie rozhovoru. Sebareflexia vlastných možností, schopností viesť
rozhovor, pomáhať. Možnosti pomáhania rozhovorom z pohľadu vybraných psychologických
prístupov.Systemický prístup k pomáhaniu. Rozhovor a profesionálne spôsoby pomáhania
a kontroly. Objektivistický a konštruktivistický rámec rozhovoru v teórii a praxi. Je
možné pomáhať kontrolou? Otvorenie rozhovoru, dojednávanie priebehu, priebeh, ukončenie
rozhovor.Konštruktivistické otázky v rozhovore.Analýza jednotlivých fáz vedenia rozhovoru.
Reflexný tím možnosti pomoci pri rozhovore.Modely reflexných tímov. Modelové situácie vedenia
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rozhovoru s jednotlivcom. Modelové situácie vedenia rozhovoru so skupinou.Profesionálne
možnosti, výhody a úskalia riešenia problémov s jednotlivcom, so skupinou.

Odporúčaná literatúra:
Yalom,I.: Chvála psychoterapie, Praha, Portál, 2003
Ulehla, I.: Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996
Ludewig, K.: Systemická terapie. Praha: Pallata 1992.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Aktuálne informácie sú k dispozícii v el. nástenke predmetu pred začiatkom každého semestra.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A B C D E FX

92.38 1.9 3.81 0.95 0.95 0.0

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Kalina, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/GLOBm/15

Názov predmetu: Veľká Británia a USA v dobe globalizácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Attendance - students are expected to attend each class according to the schedule. Should the
student miss three or more classes, he/she will not receive credits for the course no matter what his/
her overall results are on the tests(s). The student must be on time for class. 2. Active participation,
completed homework assignments - students are required to do their best with respect to active
participation in seminar sessions. Students are expected to bring their own copies of the required
materials and complete the assigned tasks and exercises. Should you fail to bring your own copy or
a completed home assignment for a particular seminar, you will be marked as absent. 3. Continuous
assessment – students will take 2 written tests. There will not be any re-take tests for the students
who fail in one or both credit tests. Final assessment – scores of both tests will be summed up and
it must be minimum 65% = a pass mark for the course. Otherwise, the students will not receive
credits for the course. The final grade for the course will be based on the following grading scale.
A 93-100% B 86-92% C 78-85% D 72-77% E 65-71% FX 64 and less.
No continuous assessment. Course Evaluation: Course Exam, 95%; Class participation, 5%. A
student must not miss more than 2 classes. Otherwise he/she will be not be allowed to take the
final test.

Výsledky vzdelávania:
This course is designed as an introduction to the British and American with the main focus on the
British and American Society, Corporations and system of Government at all levels. In addition,
themes such as education, health and welfare systems, and the British and American economy will
be addressed.

Stručná osnova predmetu:
Week 1: Course Introduction Week 2: Historical overview Week 3: 19th Century Changes Week
4: Effects of Two World Wars Week 5-6: Economy of the UK 7-8: Economy of the USA Week
9-11: Presentations

Odporúčaná literatúra:
Watts D. : British Government and Politics. A comparative guide. Edinburgh University
Press.2006. .Wright A.: British Politics. A very short introduction. Oxford University Press.
2003. Obelkevich, J. (ed.): Understanding Post-War British Society. Routledge, London, 1994
Oakland, J.: British Civilisation. Routledge, London, 1991 Spittles, B.: Britain since 1960.
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Macmillan, London, 1995 Stevenson, D.K. (1998). American Life and Institutions. Washington,
D.C.: United States Information Agency. Urofsky, M. (Ed.). (1994). Basic Readings in U.S.
Democracy. Washington, D.C.: United States Information Agency. Materials and sources as
recommended by the lecturer.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

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: Mgr. Martina Martausová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/VMA/19

Názov predmetu: Vybrané kapitoly z matematickej analýzy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/FRPb/19

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Udeľuje sa na základe výsledkov písomných previerok písaných počas semestra.

Výsledky vzdelávania:
Rozšíriť poznatky z matematickej analýzy potrebné k hlbšiemu porozumeniu úloh z oblasti
strojového učenia a umelej inteligencie.

Stručná osnova predmetu:
1. Vektorový (lineárny) priestor - príklady nekonečno-rozmerných priestorov (postupností a
funkcií).
2. Metrický priestor (MP) - metrika, konvergencia postupností, uzáver a vnútro množiny, úplnosť
a kompaktnosť MP, Banachova veta o pevnom bode.
3. Normovaný lineárny priestor (NLP) - norma, Banachove priestory, súvis s MP, duálne priestory,
Hölderova, Minkowského nerovnosť.
4. Priestor so skalárnym súčinom - unitárne a Hilbertove priestory, Cauchyho-Schwartzova
nerovnosť, Pytagorova veta, rovnobežníkove pravidlo, súvis s LNP, ortogonálne projekcie.
6. Operátory (funkcionály) v NLP - linearita, spojitosť, ohraničenosť, adjungovanosť.

Odporúčaná literatúra:
1. N. Katzourakis, E. Varvaruca, An illustrative introduction to modern analysis. Boca Raton,
FL:CRC Press (2018)
2. A. M. Bruckner, J. B. Bruckner, B. S. Thomson, Real analysis, 2nd. ed., ISBN 1434844129,
2008
3. Taylor, A.: Úvod do funkcionální analýzy, Academia 1973.
4. Kolmogorov, A., Fomin, S.: Základy teórie funkcí a funkcionální analýzy, 1975.
5. S. Lang, Undegraduate Analysis, Springer, 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 27.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/VP/09

Názov predmetu: Výchovné poradenstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Celkové hodnotenie:
–Požiadavky na hodnotenie:
a) Aktívna práca počas celého semestra, priebežná kontrola študijných výsledkov na cvičeniach v
priebehu výučbovej časti semestra v rozsahu maximálne 5 bodov.
Príprava a prezentácia kazuistiky na vybranú tému - max. 15 bodov.
Podrobnejšie vysvetlenie zadania a harmonogram práce študentov bude predmetom dohovoru na
1. cvičení semestra.
a) Prezentácia a spracovanie kazuistiky zo školského prostredia v minimálnom rozsahu 3
normostrany.
Štruktúra:
-Úvod
-Popis prípadu/problému
-Návrhy na riešenie z pozície výchovného poradcu.
Maximálny počet bodov za kazuistiku: 15
(hodnotenie: 5 bodov - prezentácia, 5 bodov - úvod a popis problému, 5 bodov - návrhy na riešenie)
b) Príprava a prezentácia projektu na vybranú tému- počet bodov za prezentáciu a písomné
spracovanie max. 30
Maximálny počet bodov z predmetu: 50
Minimálny počet potrebný na absolvovanie predmetu: 31
Aktuálne úpravy predmetu sú uvedené v elektronickej nástenke predmetu pred začiatkom každého
semestra.
Stupnica celkového hodnotenia:
30 a menej FX
31 - 34 E
35 - 38 D
39 - 42 C
43 - 46 B
47 - 50 A

Výsledky vzdelávania:
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Sprostredkovať študentom a študentkám kvalitné a aktuálne informácie týkajúce sa obsahu práce
výchovného poradcu a uviesť ich do problematiky výchovného poradenstva v školskom priestore.
Obsah a formálna stránka predmetu sú koncipované tak, aby umožňovali nielen rozširovať
teoretické vedomosti študentov a zorientovanie sa v organizácii a legislatívne týkajúcej sa systému
výchovného poradenstva v našich školách, ale aby predovšetkým umožnili aplikovať získané
poznatky v praxi. Výučba predmetu je úzko prepojená s praxou, čím sa zvyšuje možnosť
pracovného uplatnenia absolventa predmetu.

Stručná osnova predmetu:
Výchovné poradenstvo v systéme školstva, úloha a postavenie výchovného poradcu v škole.
Spolupráca školy a rodiny, hlavné zásady vedenia poradenského rozhovoru so žiakom a rodičom.
Problematika školskej zrelosti, adaptácia na 1. ročník ZŠ. Identifikácia nadaných detí, možnosti ich
vzdelávania. Úloha výchovného poradcu, spolupráca so psychológom pri zápise a v prvom polroku
1. ročníka ZŠ.
Špecifické vývinové poruchy učenia, integrácia žiakov so ŠVP učenia v základnej a strednej škole.
ADHD – identifikácia, diagnostika, špecifiká detí s ADHD vo vyučovacom procese, postup pri
riešení problémov vyplývajúcich z ADHD v škole
Poruchy autistického spektra, Aspergerov syndróm. identifikácia, diagnostika, špecifiká detí s
týmto typom poruchy vo vyučovacom procese, postup pri riešení problémov v škole
Poruchy správania žiakov – charakteristika porúch správania, identifikácia a diagnostika, možné
riešenia v školskom prostredí. Agresívne správanie sa žiakov v škole, prejavy, príčiny, riešenie
agresívneho správania
Krízová intervencia.
Poradenstvo pri voľbe povolania a kariérnom vývine. Možnosti VP a spolupráca s CPPPaP.

Odporúčaná literatúra:
Základná a odporúčaná literatúra je dostupná. Študentom budú sprostredkovávané v priebehu
semestra aktuálne materiály týkajúce sa tém predmetu.
Základná štúdijná literatúra:
Mertin, V., Krejčová, L. a kol.: Výchovné poradenství, Praha: Wolters Kluwer, 2013
Odporúčaná študijná literatúra:
Beranová, E. a kol.:Metodický pruvodce výchovného poradce. Praha: Raabe, 2014
Fontana David: Psychologie ve školní praxi, Praha: Portál, 2003
Kyriacou, Chris: Řešení výchovných problémů ve škole. Praha : Portál, 2005
Šefránková, Mária: Výchovný poradca . Bratislava : Iris, 2007
Vendel, Š.( 2008): Kariérní poradenství. Praha: Grada.
Vendel, Š.: Poradenstvo pri voľbe povolania. In: Sprievodca triedneho učiteľa, str.1-54, 2006,
ISBN 80-89182-03-8, Bratislava: vydavateľstvo Raabe.
Čáp, Mareš: Psychologie pro učitele. Praha: Portál
Vendel, Š.( 2007): Pedagogická psychológia. Bratislava: Epos.
Pokorná, Věra: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha : Portál, 2001
Šefránková, Mária: Výchovný poradca. Bratislava Iris 2007.
Vágnerová, Marie: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha : Karolinum, 2005
Pešová, Ilona: Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha : Grada, 2006
Španteková, N. a kol. Krízová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2011.
Matějček, Z.: Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011
Sheedy-Kurcinka, Mary: Problémové dítě v rodině a ve škole. Praha : Portál, 1998
Ronenová, T: Psychologická pomoc dětem v nesnázích : kognitivně-behaviorální přístupy při
práci s dětmi. Praha : Portál, 2000
Martin, V.: Jak řešit problémy deti se školou. Praha: Portal, 1997
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Hvozdík, j.: Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN, 1986.
Koščo, Jozef: Poradenská psychológia. Bratislava : SPN, 1987

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 148

A B C D E FX

62.84 22.97 8.78 4.05 1.35 0.0

Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MPPb/15

Názov predmetu: Výstupová priebežná prax

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 36s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KPE/PDU/15 a KPE/MPPa/15 a (KPPaPZ/PaSPP/09aleboKPPaPZ/
PPgU/15)

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Students attend and observe 11 lessons and teach one lesson independently during their teaching
practice under supervision of their trainer teacher. Subsequently, submit their lesson plans, report
of the lessons and written assessment of their practice teaching from the supervising trainer teacher.

Výsledky vzdelávania:
Students obtain and develop practical skills, competences and knowledge of TEFL by observation
and independent teaching. Students also gain impression and practical knowledge of a real teaching
environment.

Stručná osnova predmetu:
Observation of English language lessons at elementary and secondary schools and their analysis in
cooperation with the supervising teacher. Practice teaching is realized continuously during the term.
It is part of the students schedule once a week between the 1st and 3rd lessons at elementary and
secondary schools. Students observe the first two lessons and during the third lesson analyze them.

Odporúčaná literatúra:
The Actual textbooks used and accepted by the educational institution.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 98

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015
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Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/VPPb/15

Názov predmetu: Výstupová priebežná prax

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 36s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KPE/MPPa/15 a KPE/PDU/15 a (KPPaPZ/PaSPP/09aleboKPPaPZ/
PPgU/15)

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Umožniť študentom získať prvé praktické skúsenosti s vyučovaním matematiky, aplikovať
teoretické vedomosti v konkrétnych didaktických situáciách, rozvíjať didaktické schopnosti.
Oboznámiť študentov s prostredím a organizáciou školy.

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 52

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MPPc/15

Názov predmetu: Výstupová súvislá prax I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 4t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KAaA/MPPb/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Signed and valid report of class observation and practical teaching: 6 observation lessons and 18
lessons of independent teaching of English language lessons. Observation reposts and teaching
preparation materials.

Výsledky vzdelávania:
Students develop practical skills, competences and knowledge of TEFL under the supervision of
the trainer teacher. Students learn and understand procedures of school and after-school activities.

Stručná osnova predmetu:
Observation of the trainer teacher’s lessons, consultations with the trainer teacher prior to actual
teaching, preparation of teaching aids and didactic materials, independent teaching sessions,
supervision of English language lessons, active participation in after-school activities.

Odporúčaná literatúra:
The actual textbooks used and accepted by the educational institution.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 109

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/VSPc/15

Názov predmetu: Výstupová súvislá prax I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 4t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/VPPb/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Umožniť študentom získať prvé praktické skúsenosti s vyučovaním matematiky, aplikovať
teoretické vedomosti v konkrétnych didaktických situáciách, rozvíjať didaktické schopnosti.
Oboznámiť študentov s prostredím a organizáciou školy.

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 62

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/MPPd/15

Názov predmetu: Výstupová súvislá prax II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 6t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KAaA/MPPc/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Signed and valid report of class observation and practical teaching: 8 observation lessons and 30
lessons of independent teaching of English language lessons. Observation reposts and teaching
preparation materials.

Výsledky vzdelávania:
Students develop practical skills, competences and knowledge of TEFL under the supervision of
the trainer teacher. Students learn and understand procedures of school and after-school activities.

Stručná osnova predmetu:
Observation of the trainer teacher’s lessons, consultations with the trainer teacher prior to actual
teaching, preparation of teaching aids and didactic materials, independent teaching sessions,
supervision of English language lessons, active participation in after-school activities.

Odporúčaná literatúra:
The Actual textbooks used and accepted by the educational institution.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 53

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/VSPd/15

Názov predmetu: Výstupová súvislá prax II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 6t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: ÚMV/VSPc/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Umožniť študentom získať prvé praktické skúsenosti s vyučovaním matematiky, aplikovať
teoretické vedomosti v konkrétnych didaktických situáciách, rozvíjať didaktické schopnosti.
Oboznámiť študentov s prostredím a organizáciou školy.

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/ELHI/09

Názov predmetu: Vývin anglického jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
The final grade for the course will be based on the following grading scale:
A 100 - 93%, B 92 - 86%, C 85 - 78%, D 77 - 72%, E 71 - 65%, FX 64% and less

Výsledky vzdelávania:
The course introduces students to the evolutionary trends of the English language. Students will
deal with the internal history of the given language, and will concentrate on the periods that were
the most significant in the development.

Stručná osnova predmetu:
Introduction (to the course + to the study of the development of the English language: historical
and comparative linguistics, Linguistic Reconstruction, Indo-European, periods of the English
Language)
Germanic (the branches of Germanic, from IE to Germanic: Grimm’s Law, Verner’s Law, other
major changes)
Old English
Middle English
Early Modern English
American English
Phonology, Morphology - summary
Syntax, vocabulary - summary

Odporúčaná literatúra:
Recommended texts:
CHAMONIKOLASOVA, J.: A Concise History of English. Brno, 2014.https://
digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131572/monography.pdf
VACHEK, J. A Brief Survey of the Historical Development of English. Praha: SPN, 1978.
DILLARD, J. L. A History of American English. London, New York: Longman, 1992.
STRANG, B. A History of English. London: Methuen, 1970.
FISIAK, J. A Short Grammar of Middle English. Warszawa: PWN, 1996.
FISIAK, J. An Outline History of English. Warszawa: PWN, 1993.
HLADKÝ, J. Čítanka pro seminář z historického vývoje angličtiny. Brno: Masarykova, 1983.
VACHEK, J., FIRBAS, J. Historický pohled na dnešní angličtinu. Praha: SPN, 1966.



Strana: 175

KAVKA, J. Nástin dějin anglického jazyka. Ostrava: OU, 1992.
MACHÁČEK, J. Stručný přehled historického vývoje angličtiny. Praha, 1956.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A B C D E FX

60.0 13.33 15.56 6.67 4.44 0.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/VPU/17

Názov predmetu: Vývinová psychológia pre učiteľov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie účasti na výučbe, priebežné hodnotenie aktivity na seminároch, hodnotenie seminárnej
práce,

Výsledky vzdelávania:
Absolvent bude rozumieť princípom vývinovej psychológie, zákonitostiam vývinu a bude vedieť
charakterizovať normu v jednotlivých vývinových štádiách so špecifickým zameraním na obdobie
školského veku a dospievanie. V rámci seminárnych prác bude spracovávať aktuálne poznatky
publikované v zahraničných časopisoch. Zorientuje sa v súčasnom spoločenskom diskurze k
preberaným témam. Absolvent dokáže zvažovať rôzne aspekty možného vplyvu rodičov a priateľov
na vývin žiakov a aplikovať poznatky vývinovej psychológie v praxi učiteľa .

Stručná osnova predmetu:
Základné zákonitosti vývinu, činitele vývinu, vývin myslenia, vývin osobnosti. Socializácia v
jednotlivých vývinových štádiách (rodina, rovesníci, škola). Špecifiká vývinu v období mladšieho
a staršieho školského veku, v pubescencii a adolescencii. Rodičia a ich úloha vo vývine dieťaťa.
Aplikácia poznatkov vývinovej psychológie v praxi učiteľa – komunikácia so žiakmi v rôznych
vývinových štádiách, vytváranie vzťahu učiteľ-žiak so zreteľom na vývinové potreby žiaka.

Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000
Odporúčaná literatúra:
Říčan, P. Cesta životem. Portál, Praha, 2004.
Thorová, K. Vývojová psychologie. Portál, Praha, 2015.
Macek, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003
Matějček, Z. - rôzne diela

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 44

A B C D E FX

65.91 22.73 4.55 6.82 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Mária Bačíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KSSFaK/VSJU/15

Názov predmetu: Všeobecný slovenský jazyk pre učiteľov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
úspešné absolvovanie záverečného testu

Výsledky vzdelávania:
Prakticky zvládnuť normu spisovnej slovenčiny v ústnych a písomných komunikátoch. Orientovať
sa v kodifikačných príručkách, získať zručnosť v bibliografickej a citačnej norme. Normatívne
ovládaťpísomnú komunikáciu na základe súčasných ortografických pravidiel. Zvládnuť základné
charakteristiky výrazových prostriedkov textu a štýlu a základy kompozície textu.

Stručná osnova predmetu:
Základná charakteristika východiskových pojmov všeobecnej jazykovedy (jazyk – reč, jazykové
funkcie, znaková podstata jazyka, jazykové roviny, obsah a forma v jazyku, jednotlivé a všeobecné
v jazykových jednotkách) na interdisciplinárnom pozadí a s aplikáciou na slovenčinu ako
národný jazyk. Jazyková norma, kodifikácia, úzus. Základné kodifikačné príručky. Uplatňovanie
ortografických zákonitostí v praktických písomnostiach. Zvuková kultúra, štýly výslovnosti.
Ortoepické javy pri samohláskach a spoluhláskach. Uplatňovanie pravidla o rytmickom krátení
a jeho výnimiek. Znelostná asimilácia a jej osobitosti priebehu v slovenčine. Štýl, štylizácia,
štýlovosť – spôsoby a prejavy usporiadania komponentov textu.

Odporúčaná literatúra:
Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda 1997.
Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Veda 2006.
Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Veda 2011.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda 2000.
KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, SPN 1984; 1988. 632 s.
ONDRUŠ, Š. – SABOL, J.: Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. Bratislava, SPN 1987. 343s.
SABOL, J.- SLANČOVÁ, D. - SOKOLOVÁ, M.: Kultúra hovoreného slova. Prešov, FF UPJŠ
1989.
SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – SOKOLOVÁ, M.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: FF PU
2006.
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.
FINDRA, Ján: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin : Osveta, 2005.
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. 2., upravené a doplnené vydanie. Prešov: Slovacontact
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1996. 178 s. ISBN 80-901417-9-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 96

A B C D E FX

14.58 29.17 33.33 12.5 10.42 0.0

Vyučujúci: PhDr. Iveta Bónová, PhD., PhDr. Lucia Jasinská, PhD., Mgr. Lena Ivančová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/UKIN2m/15

Názov predmetu: Zahraničné vzťahy USA a Veľkej Británie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Attendance - students are expected to attend each class according to the schedule. Should the
student miss three or more classes, he/she will not receive credits for the course no matter what his/
her overall results are on the tests(s). The student must be on time for class. 2. Active participation,
completed homework assignments - students are required to do their best with respect to active
participation in seminar sessions. Students are expected to bring their own copies of the required
materials and complete the assigned tasks and exercises. Should you fail to bring your own copy or
a completed home assignment for a particular seminar, you will be marked as absent. 3. Continuous
assessment – students will take 2 written tests. There will not be any re-take tests for the students
who fail in one or both credit tests. Final assessment – scores of both tests will be summed up and
it must be minimum 65% = a pass mark for the course. Otherwise, the students will not receive
credits for the course. The final grade for the course will be based on the following grading scale.
A 93-100% B 86-92% C 78-85% D 72-77% E 65-71% FX 64 and less.

Výsledky vzdelávania:
This course is designed as an indepth look at the “Special Relationship” as it is called between
Great Britain and the United States, with special attention given to the 20th Century. Classes will
be designed as part-lecture and part-discussion. Students will be required to participate in class
discussions and make presentations.

Stručná osnova predmetu:
Week 1: Course Introduction
Week 2: Historical relationship
Week 3: 19th Century Changes
Week 4: Effects of Two World Wars
Week 5-6: Churchill and Roosevelt
Week 7-8: Post War Relationship
Week 9-11: Presentations

Odporúčaná literatúra:
Peter Leese, Britain Since 1945: Aspects of Identity
James T. Patterson, Grand Expectations: The United States, 1945-1974
Obelkevich, J. (ed.): Understanding Post-War British Society. Routledge, London, 1994
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Spittles, B.: Britain since 1960. Macmillan, London, 1995
Stevenson, D.K. (1998). American Life and Institutions. Washington, D.C.: United States
Information Agency.
Materials and sources as recommended by the lecturer.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Karin Sabolíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/SFS/18

Názov predmetu: Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) prítomnosť na "online" hodinách a aktívna participácia (max. povolená absencia 1x180 min) –
40 %
b) skupinová prezentácia vybranej témy zo sylabu kurzu na záverečnej online hodine a spätná väzba
svojim členom tímu – 60 %

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Predmet o mäkkých a tvrdých zručnostiach potrebných na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier
zdieľaných podnikových služieb má za cieľ poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných
nástrojov. Spoločnosti asociované v rámci Business Service Center Fóra (BSCF) pod hlavičkou
Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú vyše 31 000 zamestnancov na plný
pracovný úväzok a identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jedni z najdôležitejších
a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.
Predmet má za cieľ prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých a tvrdých zručností potrebných
pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce.
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní asertívnejšie komunikovať, riešiť konflikty
vyvstávajúce na pracovisku, efektívne dostávať a poskytovať spätnú väzbu, ako aj ovládať základy
práce v účtovných systémoch či programovacích jazykoch.

Stručná osnova predmetu:
Modul 1 – 1.3.2021 14.00-17.20 Time Management
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
Vyučujúci: M. Mrážiková (DEUTSCHE TELEKOM IT)
---
Modul 2 – 8.3.2021 14.00-17.20 Microsoft Excel – Modul má za cieľ predstaviť užívateľom
najbežnejšie využívané funkcie programu Microsoft Excel v business prostredí centier zdieľaných
služieb. Na konci modulu účastníci budú vedieť o.i.:
• Importovať dáta medzi jednotlivými databázami;
• Formátovať a upravovať hárky;
• Využívať základné vzorce a prevádzkovať dátové analýzy;
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• Vytvárať grafy
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v slovenskom/anglickom jazyku.
Vyučujúci: Martina Machová, MBA (DELL Slovensko)
---
Modul 3 – 22.3.2021 14.00-17.20 Verbal & Non-verbal Communication – modul bude rozdelený
na dva tematické bloky.
Blok A (produktívna konverzácia) - ľudia si myslia, že jednoduché rozprávanie znamená dobrú
konverzáciu. Prečo nastávajú nedorozumenia? Rozprávanie nie je všetkým v komunikácii. Pre
produktívnu konverzáciu je vyžadované oveľa viac než len schopnosť rozprávať. V tomto bloku
študenti dostanú odpovede na otázky „ako uistiť druhého človeka, že správne počúvame, čo a prečo
to robiť?“; „v akej situácii a ako sa spýtať správnu otázku, aby sme dostali odpoveď na to, na
čo sa pýtame?“ alebo „ako byť autentický a vyžarovať dojem kompetentného a zodpovedného
pracovníka?“. Súčasťou tohto bloku je aj rolová hra na techniky a scenáre produktívnej konverzácie,
ako aj zvládnutie rovnováhy medzi Obhajobou a Požiadavkou.
Blok B (asertívna komunikácia) – študentom bude predstavená asertívna komunikácia ako nástroj
vyjadrenia vlastných pocitov a myšlienok bez toho, aby sme boli agresívni alebo aby sme skĺzavali
do pasívneho správania. V tomto bloku sa vyučujúci taktiež bude venovať týmto otázkam:
• Ako ste asertívny? Poznanie samého seba je najlepší štart (rolová hra).
• Asertívne pravidlá a Transakčná analýza podľa Erica Berneho.
• Agresívne – asertívne – pasívne typy správania. Taktiež pasívne agresívne. Ako ich rozpoznať
a ako správne reagovať?
• Efektívne stratégie pre jednanie s ostatnými pri zohľadnení úrovne asertivity a kooperácie. Kedy
je vhodné využiť “stratégiu zničenia”? Je kompromis zlatou strednou cestou?
• Dobré Asertívne techniky.
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
Vyučujúci: M. Mrážiková (Duetsche Telekom IT)
---------------
Modul 4 – 29.3.2021 14.00-17.20 Feedback – Neustále počúvame o spätnej väzbe, pričom každý
vie, aká je spätná väzba dôležitá a každý sa zaujíma o to, či sú jeho výkony a úspechy ocenené.
Vyučujúci však študentom načrtne, aký je rozdiel medzi “spätnou väzbou” a “efektívnou spätnou
väzbou”, pričom cieľ tohto modulu je práve zameraný na vysvetlenie toho, ako dať/dostať efektívnu
spätnú väzbu, ktorá vedie k zlepšeniu výkonnosti a správaniu na pracovisku. V rámci modulu o
spätnej väzbe sa študenti takisto oboznámia s nasledovnými témami:
• Čo je spätná väzba? Aké možnosti (druhy, varianty) máme? Kroky v procese dávania/dostávania
spätnej väzby.
• Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, jej parametre.
• V akých situáciách spätnú väzbu dávame?
• Čo ňou dosiahneme (chceme dosiahnuť, riešiť, …)?
• Pravidlá pre účinnú a podporujúcu spätnú väzbu - verbálne a neverbálne podnety, cvičenia,
kľúčové aspekty efektívnej spätnej väzby, push & pull formy spätnej väzby.
Súčasťou modulu o spätnej väzbe bude aj záverečná skupinová prezentácia, ktorá je zahrnutá do
celkového hodnotenia každého študenta. Prezentácia bude prebiehať vo formáte prezentovania pred
publikom zloženým z lektorov kurzu a študentov, pričom členovia tímu budú poskytovať spätnú
väzbu svojim tímovým kolegom.
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom jazyku.
Vyučujúci: Ing. Štefan Mikloš, MBA (IBM Slovensko)
-------------
Modul 5 – 7.4.2021 14.00-17.20 Personal Brand - Business set-up
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
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Vyučujúci: D. Laukova (getCLIENTS)
---
Modul 6 – 12.4.2021 14.00-17.20 Conflict Management – Modul má za cieľ predstaviť konfliktné
situácie ako momenty, ktorým sa mnohokrát na pracovisku nedá vyhnúť a preto je dôležité vedieť,
ako ich efektívne zvládnuť odkomunikovať a vyriešiť. Vyučujúci naučí študentov stratégiám a
technikám ako konflikt zvládať. Vedieť kedy a ako ich aplikovať účastníkom predmetu pomôže pri
efektívnom zvládaní konfliktných situácií. Na konci modulu účastníci budú vedieť:
• Diskutovať o tom, čo konflikt je, že môže byť konštruktívny aj deštruktívny a ako naučenie sa
prekonať bariéry pri zvládaní konfliktu môže pomôcť pri budovaní ich kariéry;
• Rozpoznať 5 najčastejších štýlov riešenia konfliktov a zlepšiť zručnosti pri ich riešení poznaním,
kedy je ktorý najlepšie použiť alebo sa mu vyhnúť;
• Diskutovať ako riešenie konfliktu môže zlepšiť ich vzťahy, rozšíriť zručnosti vzájomnej
spolupráce a zvýšiť ich profesionálnu efektivitu;
• Diskutovať ako ich postoj ovplyvňuje vnímanie konfliktných situácií a ako pomáha konflikt riešiť
konštruktívne.
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
Vyučujúci: A. Risko Stankiewicz (EMBRACO)
..................
19.4.2021 14.00-17.20 FINAL PRESENTATIONS

Odporúčaná literatúra:
Literárne zdroje budú postavené na korporátnych tréningových materiáloch využívaných pri
interných vzdelávacích aktivitách jednotlivých spoločnosti asociovaných v rámci Business
Service Center Fóra (BSCF) Americkej obchodnej komory.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:
Predmet je vyučovaný predstaviteľmi vybraných spoločností združených v rámci Business
Service Center Fóra (BSCF) Americkej obchodnej komory – trénermi mäkkých a tvrdých
zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce (nielen) v oblasti zdieľaných služieb. Bude
vyučovaný v anglickom jazyku.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A B C D E FX

60.92 33.33 5.75 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/SFS/18

Názov predmetu: Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) prítomnosť na "online" hodinách a aktívna participácia (max. povolená absencia 1x180 min) –
40 %
b) skupinová prezentácia vybranej témy zo sylabu kurzu na záverečnej online hodine a spätná väzba
svojim členom tímu – 60 %

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Predmet o mäkkých a tvrdých zručnostiach potrebných na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier
zdieľaných podnikových služieb má za cieľ poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných
nástrojov. Spoločnosti asociované v rámci Business Service Center Fóra (BSCF) pod hlavičkou
Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú vyše 31 000 zamestnancov na plný
pracovný úväzok a identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jedni z najdôležitejších
a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.
Predmet má za cieľ prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých a tvrdých zručností potrebných
pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce.
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní asertívnejšie komunikovať, riešiť konflikty
vyvstávajúce na pracovisku, efektívne dostávať a poskytovať spätnú väzbu, ako aj ovládať základy
práce v účtovných systémoch či programovacích jazykoch.

Stručná osnova predmetu:
Modul 1 – 1.3.2021 14.00-17.20 Time Management
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
Vyučujúci: M. Mrážiková (DEUTSCHE TELEKOM IT)
---
Modul 2 – 8.3.2021 14.00-17.20 Microsoft Excel – Modul má za cieľ predstaviť užívateľom
najbežnejšie využívané funkcie programu Microsoft Excel v business prostredí centier zdieľaných
služieb. Na konci modulu účastníci budú vedieť o.i.:
• Importovať dáta medzi jednotlivými databázami;
• Formátovať a upravovať hárky;
• Využívať základné vzorce a prevádzkovať dátové analýzy;
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• Vytvárať grafy
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v slovenskom/anglickom jazyku.
Vyučujúci: Martina Machová, MBA (DELL Slovensko)
---
Modul 3 – 22.3.2021 14.00-17.20 Verbal & Non-verbal Communication – modul bude rozdelený
na dva tematické bloky.
Blok A (produktívna konverzácia) - ľudia si myslia, že jednoduché rozprávanie znamená dobrú
konverzáciu. Prečo nastávajú nedorozumenia? Rozprávanie nie je všetkým v komunikácii. Pre
produktívnu konverzáciu je vyžadované oveľa viac než len schopnosť rozprávať. V tomto bloku
študenti dostanú odpovede na otázky „ako uistiť druhého človeka, že správne počúvame, čo a prečo
to robiť?“; „v akej situácii a ako sa spýtať správnu otázku, aby sme dostali odpoveď na to, na
čo sa pýtame?“ alebo „ako byť autentický a vyžarovať dojem kompetentného a zodpovedného
pracovníka?“. Súčasťou tohto bloku je aj rolová hra na techniky a scenáre produktívnej konverzácie,
ako aj zvládnutie rovnováhy medzi Obhajobou a Požiadavkou.
Blok B (asertívna komunikácia) – študentom bude predstavená asertívna komunikácia ako nástroj
vyjadrenia vlastných pocitov a myšlienok bez toho, aby sme boli agresívni alebo aby sme skĺzavali
do pasívneho správania. V tomto bloku sa vyučujúci taktiež bude venovať týmto otázkam:
• Ako ste asertívny? Poznanie samého seba je najlepší štart (rolová hra).
• Asertívne pravidlá a Transakčná analýza podľa Erica Berneho.
• Agresívne – asertívne – pasívne typy správania. Taktiež pasívne agresívne. Ako ich rozpoznať
a ako správne reagovať?
• Efektívne stratégie pre jednanie s ostatnými pri zohľadnení úrovne asertivity a kooperácie. Kedy
je vhodné využiť “stratégiu zničenia”? Je kompromis zlatou strednou cestou?
• Dobré Asertívne techniky.
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
Vyučujúci: M. Mrážiková (Duetsche Telekom IT)
---------------
Modul 4 – 29.3.2021 14.00-17.20 Feedback – Neustále počúvame o spätnej väzbe, pričom každý
vie, aká je spätná väzba dôležitá a každý sa zaujíma o to, či sú jeho výkony a úspechy ocenené.
Vyučujúci však študentom načrtne, aký je rozdiel medzi “spätnou väzbou” a “efektívnou spätnou
väzbou”, pričom cieľ tohto modulu je práve zameraný na vysvetlenie toho, ako dať/dostať efektívnu
spätnú väzbu, ktorá vedie k zlepšeniu výkonnosti a správaniu na pracovisku. V rámci modulu o
spätnej väzbe sa študenti takisto oboznámia s nasledovnými témami:
• Čo je spätná väzba? Aké možnosti (druhy, varianty) máme? Kroky v procese dávania/dostávania
spätnej väzby.
• Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, jej parametre.
• V akých situáciách spätnú väzbu dávame?
• Čo ňou dosiahneme (chceme dosiahnuť, riešiť, …)?
• Pravidlá pre účinnú a podporujúcu spätnú väzbu - verbálne a neverbálne podnety, cvičenia,
kľúčové aspekty efektívnej spätnej väzby, push & pull formy spätnej väzby.
Súčasťou modulu o spätnej väzbe bude aj záverečná skupinová prezentácia, ktorá je zahrnutá do
celkového hodnotenia každého študenta. Prezentácia bude prebiehať vo formáte prezentovania pred
publikom zloženým z lektorov kurzu a študentov, pričom členovia tímu budú poskytovať spätnú
väzbu svojim tímovým kolegom.
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom jazyku.
Vyučujúci: Ing. Štefan Mikloš, MBA (IBM Slovensko)
-------------
Modul 5 – 7.4.2021 14.00-17.20 Personal Brand - Business set-up
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
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Vyučujúci: D. Laukova (getCLIENTS)
---
Modul 6 – 12.4.2021 14.00-17.20 Conflict Management – Modul má za cieľ predstaviť konfliktné
situácie ako momenty, ktorým sa mnohokrát na pracovisku nedá vyhnúť a preto je dôležité vedieť,
ako ich efektívne zvládnuť odkomunikovať a vyriešiť. Vyučujúci naučí študentov stratégiám a
technikám ako konflikt zvládať. Vedieť kedy a ako ich aplikovať účastníkom predmetu pomôže pri
efektívnom zvládaní konfliktných situácií. Na konci modulu účastníci budú vedieť:
• Diskutovať o tom, čo konflikt je, že môže byť konštruktívny aj deštruktívny a ako naučenie sa
prekonať bariéry pri zvládaní konfliktu môže pomôcť pri budovaní ich kariéry;
• Rozpoznať 5 najčastejších štýlov riešenia konfliktov a zlepšiť zručnosti pri ich riešení poznaním,
kedy je ktorý najlepšie použiť alebo sa mu vyhnúť;
• Diskutovať ako riešenie konfliktu môže zlepšiť ich vzťahy, rozšíriť zručnosti vzájomnej
spolupráce a zvýšiť ich profesionálnu efektivitu;
• Diskutovať ako ich postoj ovplyvňuje vnímanie konfliktných situácií a ako pomáha konflikt riešiť
konštruktívne.
Modul bude trvať 180 min a bude vyučovaný v anglickom/slovenskom jazyku.
Vyučujúci: A. Risko Stankiewicz (EMBRACO)
..................
19.4.2021 14.00-17.20 FINAL PRESENTATIONS

Odporúčaná literatúra:
Literárne zdroje budú postavené na korporátnych tréningových materiáloch využívaných pri
interných vzdelávacích aktivitách jednotlivých spoločnosti asociovaných v rámci Business
Service Center Fóra (BSCF) Americkej obchodnej komory.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:
Predmet je vyučovaný predstaviteľmi vybraných spoločností združených v rámci Business
Service Center Fóra (BSCF) Americkej obchodnej komory – trénermi mäkkých a tvrdých
zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce (nielen) v oblasti zdieľaných služieb. Bude
vyučovaný v anglickom jazyku.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A B C D E FX

60.92 33.33 5.75 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 19.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/ZMPPV/15

Názov predmetu: Základy metodológie pedagogicko-psychologického
výskumu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: KPPaPZ/PPgU/15 a KPE/PDU/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky hodnotenia:
- aktívna účasť na cvičeniach, prezentovanie zadania v skupinách, zápočtová písomka, záverečná
skúška

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa informácie o metodológii výskumu. Porozumie základným metódam
pedagogického a psychologického výskumu využiteľným v praxi učiteľa v podmienkach školy.
V rámci seminárov bude rozvíjať profesijné zručnosti prostredníctvom vlastného demonštrovania
konkrétnej výskumnej metódy. Absolvent predmetu bude vedieť zrealizovať jednoduchý vedecký
výskum, prezentovať výsledky výskumu a čítať výsledky najnovších výskumov v oblasti
pedagogiky a psychológie.

Stručná osnova predmetu:
Veda v pedagogike a psychológii. Vedecký výskum, vedecké myslenie. Časti výskumného projektu.
Plánovanie výskumu. Výber témy, vyhľadávanie materiálov, vytvorenie výskumného problému
Typy výskumných plánov. Hypotéza, premenná, operacionalizácia. Etické otázky vedeckého
výskumu. Experiment (problémy experimentu, kontrola premenných v experimente). Plány
experimentov, kvaziexperiment. Reliabilita a validita výskumu. Výskumná vzorka, spôsoby výberu
vzorky. Predvýskum. Techniky zberu údajov – dotazník, rozhovor, sociometria, sémantický
diferenciál, pozorovanie, testy. Úvod do kvalitatívnej metodológie. Možnosti kvantitatívneho
spracovania údajov. Ako písať vedecký článok, prezentáciu, poster, kvalifikačné práce.
Interpretácia zistení, začlenenie zistení do kontextu.

Odporúčaná literatúra:
Bačíková, M., Janovská, A., Orosová, O. Základy metodológie pedagogicko-psychologického
výskumu. 2.doplnené vydanie. Šafárik Press, 2019. dostupné online: https://unibook.upjs.sk/img/
cms/2019/FF/zaklady-metodologie-ped-psych-vyskumu-2-vyd-web.pdf
Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava, UK 1999.
Švec, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava, Iris 1998. Turek, I.: K základom
pedagogického výskumu. Prešov, KPÚ 1991.
Ferjenčík, J.: Úvod do metodológie psychologického výskumu. Praha, Portál 2000.
http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 447

A B C D E FX

18.79 26.4 23.49 19.02 12.08 0.22

Vyučujúci: Mgr. Mária Bačíková, PhD., PhDr. Anna Janovská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KSSFaK/ZTPUP/15

Názov predmetu: Základy teórie a praxe umeleckého prekladu pre
anglistov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie tvorivých úloh formou samostatných prác
hodnotenie samostatného prekladu básnického a prozaického textu
kombinácia prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
získanie základných poznatkov z teórie umeleckého prekladu a ich skĺbenie s praktickou činnosťou
– prekladmi konkrétnych vybraných textov z anglického jazyka

Stručná osnova predmetu:
1. Stručné dejiny umeleckého prekladu
2. Moderné teórie prekladu (lingvistické – Catford, komunikačné – Nida, Levý, Popovič, skopos
– Vermeer)
3. Posun v preklade, typológia posunov
4. Naturalizácia a exotizácia, historizácia a modernizácia v preklade
5. Problematika prekladu básnického textu. Rým, rytmus, metafora.
6. Problematika prekladu prozaického textu. Otázka prekladu reálií.
7. Praxeologické otázky prekladu

Odporúčaná literatúra:
Andričík, M.: K poetike umeleckého prekladu. Levoča: Modrý Peter, 2004.
Andričík, M.: Preklad pod lupou. Levoča: Modrý Peter, 2013.
Feldek, Ľ.: Z reči do reči. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977.
Ferenčík, J.: Kontexty prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982.
Hečko, B.: Preklad ako dobrodružstvo. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1991.
Hochel, B.: Preklad a komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
Levý, J.: Umění překladu. Praha: Československý spisovatel, 1963.
Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
Šimon, L.: Úvod do teórie a praxe prekladu. Prešov: Náuka, 2005.
Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.
Zambor, J.: Preklad ako umenie. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2000.

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 82

A B C D E FX

24.39 57.32 17.07 0.0 0.0 1.22

Vyučujúci: prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.09.2020

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/ZSP/15

Názov predmetu: Základy špeciálnej pedagogiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test - 100%. Celkové (sumatívne) hodnotenie je prevodom získaných bodov
zo záverečného testu podľa transformačného kľúča na hodnotiace stupne.

Výsledky vzdelávania:
Analyzovať základné poznatky zo špeciálnej pedagogiky potrebné pre primerané zvládnutie
integrovaného vzdelávania žiakov s postihnutím a narušením v základných a stredných školách.

Stručná osnova predmetu:
Špeciálna pedagogika – terminológia, systém a jej miesto v sústave vied. Norma a normalita
v špeciálnej pedagogike. Základy pedagogiky mentálne postihnutých, pedagogiky zrakovo
postihnutých, pedagogiky sluchovo postihnutých, pedagogiky telesne postihnutých, chorých a
zdravotne oslabených, logopédie, pedagogiky emocionálne a sociálne narušených, pedagogiky
viacnásobne postihnutých, pedagogiky nadaných a talentovaných a problematika špecifických
vývinových porúch učenia.

Odporúčaná literatúra:
Belková, V. 2013. Vybrané kapitoly zo špeciálnej pedagogiky. Banská Bystrica: PF UMB.
Vašek, Š. 2011. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, Sapientia.
Vašek, Š. a kol. 1994, 1995. Špeciálna pedagogika – terminologický a výkladový slovník.
Bratislava, SPN.
Vašek, Š. 2004. Špeciálno pedagogická diagnostika. Bratislava, Sapientia.
Valenta, M. a kol. 2014. Přehled speciální pedagogiky. Praha, Portál.
Šauerová, M., Špačková, K., Nechlebová, E. 2013. Speciální pedagogika v praxi. Komplexní
péče o děti se SPUCH. Praha, Grada.
Harčaríková, T. 2010. Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia.
Bratislava, IRIS.
Harčaríková, T. 2011. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených -
teoretické základy. Bratislava, IRIS.
Bajo, I., Vašek, Š. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých: Psychopédia. Bratislava, Sapientia.
Vančová, A. 2005. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava, Sapientia.
ISBN 80-968797-6-6
Lopúchová, J. 2011. Základy pedagogiky zrakovo postihnutých. Bratislava, IRIS.
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Vančová, A. 2001. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia.
Vančová a kol. 2010. Základy integratívnej špeciálnej pedagogiky. Bratislava, IRIS.
Kol. autorov. 2007. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, MABAG.
Kol. autorov. 2014. Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole. Metodicko-
informatívny materiál. Bratislava, ŠPU.
Vágnerová, M. 2000. Patopsychológie pro pomáhajíci profese. Praha, Portál.
Krčahová, E., Šestáková, S. 2012. Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v bežnej škole. MPC Bratislava.
Müller, O. a kol. 2014. Terapie ve speciální pedagogice. Praha, Grada.
Periodiká:
Efeta; Speciální pedagogika; Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálno-pedagogickú teóriu a
prax

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a mať aktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 429

A B C D E FX

54.55 26.34 13.05 4.66 1.17 0.23

Vyučujúci: Mgr. Katarína Petríková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPE/ZZP/12

Názov predmetu: Zážitková pedagogika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca so zapracovaním zážitkovej aktivity a jej prezentácia - 40%, písomná skúška -
60%. Celkové (sumatívne) hodnotenie je prevodom získaných bodov podľa transformačného kľúča
na hodnotiace stupne.

Výsledky vzdelávania:
Analyzovať teoretické základy zážitkovej pedagogiky, uviesť príklady implementácie prostriedkov
zážitkovej pedagogiky do vzdelávacieho a výchovného procesu v pedagogickej práci budúcich
učiteľov. Analyzovať podstatu zážitkových aktivít vo vzdelávacom a výchovnom procese v rámci
vyučovania, triednických hodín a mimoškolských aktivít. Tvorivo implementovať prostriedky
zážitkovej pedagogiky do vyučovacieho procesu.

Stručná osnova predmetu:
Výchova, vzdelávanie, výchovný a vzdelávací proces. Rola učiteľa vo výchovnom a vzdelávacom
procese. Postavenie a význam zážitkovej pedagogiky. Uplatnenie zážitkovej pedagogiky v
pedagogickej práci učiteľa. Tvorba aktivít s využitím prostiredkov zážitkovej pedagogiky v rámci
vyučovacej hodiny, triednickej hodiny a mimoškolských činností.

Odporúčaná literatúra:
Orosová, R. Zážitková pedagogika vo výchovnom pôsobení triedneho učiteľa. Košice: UPJŠ,
2011.
Orosová, R. Prvky zážitkovej a dobrodružnej pedagogiky v práci triedneho učiteľa. Košice:
UPJŠ, 2010.
Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R. Učebnica základov pedagogiky. Košice: Equlibria, 2008.
Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009.
Jirásek, I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. In: Gymnasion, 2004, č.1, s. 6-16
Pávková a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002.
Pelánek, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008.
Zoom-m zaostrené na mladých. Učenie zážitkom. Rada mládeže Slovenska. 3/2008

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Výučba predmetu bude prebiehať kombinovanou formou (dištančná, prezenčná) podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie. Podmienky na absolvovanie predmetu a hodnotenie sú rovnaké pri
dištančnej i prezenčnej forme. Povinnosťou študenta je aktivovať si a sledovať svoj študentský e-
mailový účet, prihlásiť sa do e-learningového portálu LMSMoodle podľa pokynov uvedených v
elektronickej nástenke predmetu a mať aktívnu aplikáciu MSTeams.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 299

A B C D E FX

47.16 37.12 13.71 2.01 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Katarína Petríková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/IRSTm/15

Názov predmetu: Írske štúdiá

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Preparation and active participation 20 %: All students MUST have their own copies of the book by
Wilson, materials, their own written preparations and be prepared to discuss them. Otherwise they
will be considered absent.Each student is expected to read materials assigned and/or provided by
the lecturer and contribute actively to seminar discussion and analysis by presenting information,
ideas and comments.
Presentations 80 %: Pairs of students are expected to give a 5-minute presentation on one of the
topics using materials and following instructions by the lecturer.
Final mark 100%. Minimum pass mark 65 %. A 100-93% B 92-86% C 85-78% D 77-72% E 71-65%
FX 64 and less

Výsledky vzdelávania:
This course focuses on historic, political, social and cultural issues in Ireland. Within the topics
covered by the course the development of the conflict in Northern Ireland as well as importance
of Irish Gaelic and folk traditions find their place. Major institutions, contemporary forms of
differentiation and inequalities, and their manifestations in different areas of culture are discussed.

Stručná osnova predmetu:
After an introductory lecture and/or students’ presentations, individual aspects of Irish identity will
be discussed and analysed. Handouts represent a part of material needed for the course and you will
be asked to make your own copies from a master copy provided by the lecturer.
Course topics will include:
Week 1: Introduction to the course.
Week 2: Ireland - basic facts. Importance and representation of history, religion and culture in
present-day Irish identities.
Week 3-4: Irish history - periods of major importance. Students' presentations.
Week 5: Critical analysis of articles published by British, Irish and Slovak press from 1990s.
Students' presentations.
Week 6-7: Irish Gaelic and its place in Irish society. Irishness in literary texts. Students'
presentations.
Week 8: Selling Irishness through visuals. Students' presentations.
Week 9: Tutorials
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Week 10: No class - Rector's free day
Week 11: Selling Irish folk traditions by the Irish living on the British Isles - the Music Of Ireland.
Selling Irishness by the Irish living outside the British Isles - Lord Of The Dance. Students'
presentations.
Week 12: Criticism through satire - Life Of Brian. Students' presentations. The future of Ireland?
Week 13-14: Tutorials.

Odporúčaná literatúra:
Wilson, T.: Ulster: Conflict and Consent. Blackwell, Oxford, 1998.
Sevaldsen, J.: Contemporary British Society. Akademis, Copenhagen, 2008.
Irish - Facing the Future. European Bureau for Lesser Used Languages. Irish Committee, Dublin,
2007.
Coogan, T.P. (ed.): Ireland and the Arts. Quarter, London, 1999.
Mackey, J.P. (ed.): The Irish Contribution. I.I.S., Belfast, 1994.
Monty Python's Life Of Brian
Michael Flatley's Lord Of The Dance The Music of Ireland

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
English

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

96.88 1.56 1.56 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/UPN/17

Názov predmetu: Úvod do psychológie náboženstva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje formou priebežného
hodnotenia.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať základný prehľad o vzniku a súčasnom stave poznania a v oblasti
výskumu a aplikácie psychológie náboženstva. Predmet vytvára predpoklad pre základnú orientáciu
v odbore a podporuje rozvoj kritického myslenia a aplikácie už nadobudnutých poznatkov z iných
(psychologických) disciplín.

Stručná osnova predmetu:
1. História psychológie náboženstva v domácom a svetovom kontexte
2. Psychologická perspektíva na oblasť náboženstva a náboženskej skúsenosti
3. Psychológia náboženstva v interdisciplinárnom kontexte
4. Základné prístupy k psychologickému výkladu a vybrané smery
5. Rôzne druhy náboženskej skúsenosti
6. Psychologický pohľad na náboženstvo z biodromálnej perspektívy
7. Spiritualita verzus religiozita v postmodernej spoločnosti
8. Zvládanie záťaže v kontexte religiozity
9. Psychoterapia a náboženstvo, pastoračná psychológia

Odporúčaná literatúra:
Eliade, M. (1994). Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie.
Eliade, M. (1995). Dějiny náboženského myšlení 1. Praha: Oikoymenh.
Freud, S. (1999). Nutkavá jednání a náboženské úkony. In Freud, S., Spisy z let 1906–1909.
Praha: Psychoanalytické nakladatelství.
Fromm, E. (2003). Psychoanalýza a náboženství. Praha: Aurora
Erikson, E. (1996). Mladý muž Luther: studie psychoanalytická a historická. Praha:
Psychoanalytické nakladatelství.
James, W. (1930). Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich.
Jung, C. G. (1993). Analytická psychologie: Její teorie a praxe. Praha: Academia.
Křivohlavý, J. (2000). Pastorální péče. Praha: Oliva
Pargament, K. (1997), Psychology of religion and coping,



Strana: 199

Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál.
Říčan P. (2002), Psychologie náboženství, Portál, Praha,
Stríženec, M. (2001) Súčasná psychológia náboženstva

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KSSFaK/
ČGUAP/15

Názov predmetu: Čitateľská gramotnosť vo vyučovacom procese

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tvorivý výstup: úlohy na budovanie a overovanie čitateľských zručností a stratégií k vybranému
textu z jedného aprobačného predmetu.

Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov na cielené budovanie čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese:
od čitateľských zručností k čitateľským stratégiám zameraným na uvedomené rozvíjanie
metakognitívnych procesov, podmieňujúcich úspešnú realizáciu celoživotného vzdelávania v
súlade s požiadavkami dokumentov PIRLS a PISA a testovaním žiakov.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy: čítanie s porozumením, ciele čítania a návyky a čitateľské zručnosti. Testovanie
PIRLS a PISA, požadované úrovne čitateľských zručností; techniky čítania;
2. Využitie rôznych techník čítania ako východisko rozvíjania čitateľských zručností. Využitie
stratégií vedúcich k spracovaniu rôznych typov textov.
3. Kritické čítanie a kritické myslenie ako cieľ čitateľskej gramotnosti.
4. Cieľavedomé rozvíjanie metakognitívnych procesov v procese budovania čitateľskej
gramotnosti.

Odporúčaná literatúra:
Čitateľská gramotnosť, PISA SK 2003. [online] Dostupné na: http://www2.statpedu.sk/Projekty/
PISA/PISA-publ/06_citatelska_gramotnost.pdf
Čitateľská gramotnosť podľa PISA. [online]. Dostupné na: http://www.ineko.sk/ostatne/
citatelska-gramotnost-podla-pisa
Heldová, D. – Kašiarová, N. – Tomengová, A. a kol.: Metakognitívne stratégie rozvíjajúce
procesy učenia sa žiakov. Metodická príručka. Bratislava: MPC, 2011.
Koršňáková, P. – Kováčová, J. – Heldová, D.: Národná správa OECD PISA Sk 2009. Bratislava:
NÚCEM, 2010, 60 s., ISBN 978 - 80 - 970261 - 4 – 1.
Tomengová, Alena: Čitateľské stratégie zlepšujúce schopnosť učiť sa. Bratislava: MPC
Bratislava, 2010, s. 40, ISBN 978-80-8052-353-4. [online]. Dostupné na: http://www.mpc-edu.sk/
library/files/tomengova_publikace_a5.indd.pdf
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:
Predmet sa realizuje vo forme blended learning, t. j. kontaktná (prezenčná) a e-learning
(dištančná) v rámci Moodle UPJŠ: https://lms.upjs.sk/

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 25

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KPPaPZ/SNP/09

Názov predmetu: Šikanovanie, násilie a ich prevencia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch. Spracovanie aktuálnych výskumných výsledkov, súvisiacich so
šikanovaním a následná prezentácia na seminári. Realizovanie aktivít prevencie šikanovania na
hodinách.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu nadobudne najnovšie informácie o šikanovaní na školách a jeho dôsledkoch, o
riešení problémových situácií spojených so šikanovaním ako i o možných spôsoboch prevencie. V
rámci seminárov bude rozvíjať profesijné zručnosti prostredníctvom realizácie prevenčných aktivít.
Zároveň sa zvýši ich citlivosť k problematike šikanovania a ochota aktívne sa jej venovať počas
svojej pedagogickej praxe.

Stručná osnova predmetu:
Agresívne správanie. Charakteristiky aktérov šikany (osobnostné, charakteristiky rodinného
prostredia). Prejavy a možné príčiny šikanovania. Šikanovanie ako skupinový proces. Úloha
učiteľa, školy a rodiča v riešení šikanovania. Možnosti prevencie šikanovania na úrovni školy,
triedy, jednotlivcov. Primárna, sekundárna a terciárna prevencia. Sociálno-psychologické hry
používané v rámci prevencie šikanovania.

Odporúčaná literatúra:
Kolář, M.: Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Portál, Praha,
2001
Jánošová a kol. Psychologie školní šikany. Grada, Praha, 2016
Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, Praha, 1995

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 143

A B C D E FX

80.42 17.48 1.4 0.7 0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Mária Bačíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2021

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚTVŠ/TVa/11

Názov predmetu: Športové aktivity I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
min. 80% aktívnej účasti na hodinách.

Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si a dosiahnuť telesnú zdatnosť a výkonnosť v rámci jednotlivých športov. Posilniť vzťah
študenta k vybranej športovej činnosti a k jej postupnému zdokonaľovaniu.

Stručná osnova predmetu:
Ústav TV a športu UPJŠ zabezpečuje v rámci výberového predmetu pre študentov tieto športové
aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, joga, pilates, plávanie, posilňovanie, sálový futbal,
sebaobrana a karate, stolný tenis, šport zdravotne oslabených, streetbal, tenis a volejbal.
V prvých dvoch semestroch 1. stupňa vzdelávania študenti zvládajú základné charakteristiky a
špecifiká jednotlivých športov, osvojujú si pohybové schopnosti, herné činnosti, zvyšujú úroveň
kondičných, koordinačných schopností, telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť. V neposlednom
rade dôležitou úlohou športových aktivít je odstránenie plaveckej negramotnosti a prostredníctvom
špeciálneho programu zdravotnej TV je vplývať na zmiernenie zdravotných oslabení.
Okrem týchto športov ÚTVŠ ponúka pre záujemcov zimné a letné telovýchovné sústredenia s
atraktívnym programom, organizuje rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, alebo súťaže s
celoslovenskou i medzinárodnou účasťou.

Odporúčaná literatúra:
1. Cooper Kenneth H.: Aerobický program pre aktívne zdravie. Bratislava:1993.
2. Franková, A.: Buď Fit. Kondičný program pre telo a dušu. Praha: 1993
3. Kubálková, L.: Cvičíme pre zdraví a pohodu. Grada: 1999.
4. Mach, I.: Aerobik od A do Z. Praha: 1998.
5. Williams P.F.: Exercise troughout life. London: 2000.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, (Anglický jazyk)

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14050

abs abs-A abs-B abs-C abs-D abs-E n neabs

88.48 0.07 0.0 0.0 0.0 0.04 7.51 3.9

Vyučujúci: Mgr. Dana Dračková, PhD., Mgr. Agata Horbacz, PhD., Mgr. Dávid Kaško, PhD.,
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD., doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., Mgr. Marek Valanský, prof. RNDr.
Stanislav Vokál, DrSc., Mgr. Marcel Čurgali, Mgr. Patrik Berta, Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚTVŠ/TVb/11

Názov predmetu: Športové aktivity II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná, kombinovaná

Počet ECTS kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie a aktívna účasť na hodine min. 75%.

Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si a dosiahnuť telesnú zdatnosť a výkonnosť v rámci jednotlivých športov. Posilniť vzťah
študenta k vybranej športovej činnosti a k jej postupnému zdokonaľovaniu.

Stručná osnova predmetu:
Ústav TV a športu UPJŠ zabezpečuje v rámci výberového predmetu pre študentov tieto športové
aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, joga, pilates, plávanie, posilňovanie, sálový futbal,
sebaobrana a karate, stolný tenis, šport zdravotne oslabených, streetbal, tenis a volejbal.
V prvých dvoch semestroch 1. stupňa vzdelávania študenti zvládajú základné charakteristiky a
špecifiká jednotlivých športov, osvojujú si pohybové schopnosti, herné činnosti, zvyšujú úroveň
kondičných, koordinačných schopností, telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť. V neposlednom
rade dôležitou úlohou športových aktivít je odstránenie plaveckej negramotnosti a prostredníctvom
špeciálneho programu zdravotnej TV je vplývať na zmiernenie zdravotných oslabení.
Okrem týchto športov ÚTVŠ ponúka pre záujemcov zimné a letné telovýchovné sústredenia s
atraktívnym programom, organizuje rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, alebo súťaže s
celoslovenskou i medzinárodnou účasťou.

Odporúčaná literatúra:
1. Cooper Kenneth H.: Aerobický program pre aktívne zdravie. Bratislava:1993.
2. Franková, A.: Buď Fit. Kondičný program pre telo a dušu. Praha: 1993
3. Kubálková, L.: Cvičíme pre zdraví a pohodu. Grada: 1999.
4. Mach, I.: Aerobik od A do Z. Praha: 1998.
5. Williams P.F.: Exercise troughout life. London: 2000.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, (Anglický jazyk)

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11330

abs abs-A abs-B abs-C abs-D abs-E n neabs

85.75 0.56 0.02 0.0 0.0 0.05 9.87 3.75

Vyučujúci: Mgr. Dana Dračková, PhD., Mgr. Agata Horbacz, PhD., Mgr. Dávid Kaško, PhD.,
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD., doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., Mgr. Marek Valanský, prof. RNDr.
Stanislav Vokál, DrSc., Mgr. Marcel Čurgali, Mgr. Patrik Berta, Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.



Strana: 208

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
ÚMV/SVK/10

Názov predmetu: Študentská vedecká konferencia

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

Počet ECTS kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:
Predniesť písomne spracované výsledky vlastnej vedeckej práce na Študentskej vedeckej
konferencii.

Stručná osnova predmetu:
Riešenie čiastkovej úlohy výskumného problému, zapojenie študentov do vedeckej práce pod
vedením pedagogických a vedeckých pracovníkov. Verejná prezentácia dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:
Vzhľadom na riešenú problematiku (časopisecká, knižná).

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 94

A B C D E FX

98.94 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2015

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/SVPR3m/15

Názov predmetu: Študentská vedecká práca A*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia. Hodnotenie priebežného
spracovania témy. Vypracovanie študentskej vedeckej práce v rozsahu stanovenom školiteľom.
Odovzdanie práce v 13. týždni semestra. Známka % A 100 – 93 B 92 – 86 C 85 – 78 D 77 – 72
E 71 – 65 FX 64 a menej

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je viesť študentov ku kritickému prijímaniu poznatkov a k ich tvorivej aplikácii
s cieľom postupne rozvíjať a demonštrovať schopnosť samostatnej vedeckej práce. Spracovanie
problematiky sa môže stať východiskom pre jej rozvinutie do záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Študent si vyberie tému, ktorú mu musí konzultant odsúhlasiť. V rámci konzultácií študent
i príslušný konzultant spoločne vypracujú projekt a prehodnotia možnosti jeho spracovania z
hľadiska dostupnej literatúry. Študent samostatne pracuje a pravidelne prichádza na konzultácie
s priebežnými výsledkami a časťami vedeckej práce. Študent absolvuje pravidelné konzultácie v
rozsahu 2 hodiny týždenne.

Odporúčaná literatúra:
Podľa zvolenej témy študentskej vedeckej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 152

A B C D E FX

65.13 17.11 7.89 1.97 6.58 1.32

Vyučujúci: prof. Myroslava Fabian, DrSc., prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., prof. PaedDr.
Lívia Körtvélyessy, PhD., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Mgr. Petra Filipová, PhD., PhDr.
Štefan Franko, PhD., doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., PhDr. Slávka Janigová, PhD., Mgr. Kurt



Strana: 210

Magsamen, Mgr. Martina Martausová, PhD., doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., Mgr. Július
Rozenfeld, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Adriana Saboviková, PhD., doc. Mgr. Soňa
Šnircová, PhD., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD., PhDr. Mária
Paľová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.



Strana: 211

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KAaA/SVPR4m/15

Názov predmetu: Študentská vedecká práca B*

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet ECTS kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia. Hodnotenie priebežného
spracovania témy. Vypracovanie študentskej vedeckej práce v rozsahu stanovenom školiteľom.
Odovzdanie práce v 13. týždni semestra. Známka % A 100 – 93 B 92 – 86 C 85 – 78 D 77 – 72
E 71 – 65 FX 64 a menej

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je viesť študentov ku kritickému prijímaniu poznatkov a k ich tvorivej aplikácii
s cieľom postupne rozvíjať a demonštrovať schopnosť samostatnej vedeckej práce. Spracovanie
problematiky sa môže stať východiskom pre jej rozvinutie do záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Študent si vyberie tému, ktorú mu musí konzultant odsúhlasiť. V rámci konzultácií študent
i príslušný konzultant spoločne vypracujú projekt a prehodnotia možnosti jeho spracovania z
hľadiska dostupnej literatúry. Študent samostatne pracuje a pravidelne prichádza na konzultácie
s priebežnými výsledkami a časťami vedeckej práce. Študent absolvuje pravidelné konzultácie v
rozsahu 2 hodiny týždenne.

Odporúčaná literatúra:
Podľa zvolenej témy študentskej vedeckej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 156

A B C D E FX

62.82 21.15 6.41 2.56 5.77 1.28

Vyučujúci: prof. Myroslava Fabian, DrSc., prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., prof. PaedDr.
Lívia Körtvélyessy, PhD., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Mgr. Petra Filipová, PhD., PhDr.
Štefan Franko, PhD., doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., PhDr. Slávka Janigová, PhD., Mgr. Kurt
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Magsamen, Mgr. Martina Martausová, PhD., doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., Mgr. Július
Rozenfeld, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Adriana Saboviková, PhD., doc. Mgr. Soňa
Šnircová, PhD., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2019

Schválil: prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., prof. PhDr. Oľga
Orosová, CSc.


