
ŠTUDIJNÝ  PROGRAM : 

 Románske jazyky a kultúry  
 

Názov  kurzu :  
Vybrané kapitoly zo súčasnej romanistiky 

 
Počet hodín kurzu: 12 hodín 

Počet kreditov: 6 

Meno prednášateľa:  

Termíny:  

Začiatok:  

Miesto konania: PDFUK – Šoltésovej 4  

Krátky abstrakt kurzu: 

Trendy v súčasnej románskej geolingvistike, sociolingvistike a dialektológii. Teórie, metódy 

a výsledky aktuálneho románskeho geolingvistického výskumu mapovania jazykovej situácie. 

Prepojenie poznatkov romanistického výskumu v uvedených oblastiach s najnovšími 

poznatkami zo sémantiky, teórie lexikonu a prototypovej sémantiky. Postavenie románskych 

jazykov vo svete vo svetle aktuálnych poznatkov terénneho výskumu.  

 

 

Názov  kurzu :  

Nové výskumné tendencie v lingvodidaktike 
 

Počet hodín kurzu:  12 hodín 

Počet kreditov za kurz: 4 

Meno prednášateľa:  

Termíny:  

Čas a miesto konania kurzov: PDFUK – Šoltésovej č. 4 

 

Krátky abstrakt kurzu:  

Vzťah didaktika – lingvistika – lingvodidaktika. Jazykové kompetencie – komunikačné 

kompetencie – akčný prístup. Vzťah – úloha – komunikácia – metóda – didaktika. Didaktika 

románskych jazykov. 

 

 

Názov  kurzu :  
Interkultúrna komunikácia v krajinách románskych jazykov 

 
Počet hodín kurzu: 12 hodín 

Počet kreditov: 4 

Meno prednášateľa: 

Termíny: 

Začiatok: 

Miesto konania: PDFUK – Šoltésovej 4 

Krátky abstrakt kurzu:  

Teoretické modely interkultúrnej komunikácie a ich aplikácia. 

Špecifiká interkultúrnej komunikácie v krajinách hovoriacich románskymi jazykmi. 

Parakultúrna, diakultúrna a idiokultúrna oblasť a osobitosť komunikácie s nimi spojenej. 



 

 

Názov  kurzu :  
Inovačné trendy v lingvistike I 

 
Počet hodín kurzu: 12 hodín 

Počet kreditov: 4 

Meno prednášateľa:  

Termíny:  

Začiatok:  

Miesto konania: PDFUK – Šoltésovej 4 

Krátky abstrakt kurzu:  

Aktuálne trendy v pragmalingvistickom výskume. História a súčasnosť teórie a praxe 

kontrastívnej lingvistiky. Kontrastívny princíp v textovolingvistickom výskume, hypersyntax. 

Pragmalingvistické aspekty kontrastívneho skúmania jazykov. Diachrónny a synchrónny 

aspekt skúmania jazyka. Inovačné využitie korpusovej lingvistiky v lingvistickom výskume. 

 

 

Názov  kurzu :  
Inovačné trendy v lingvistike II 

 
Počet hodín kurzu: 12 hodín 

Počet kreditov: 4 

Meno prednášateľa: 

Termíny:  

Začiatok:  

Miesto konania: PDFUK – Šoltésovej 4 

Krátky abstrakt kurzu:  

Vybrané aspekty pragmalingvistického výskumu. Vybrané aspekty zo súčasných teórií 

a praxe kontrastívnej lingvistiky. Kontrastívny princíp v textovolingvistickom výskume, 

hypersyntax. Vybrané pragmalingvistické aspekty kontrastívneho skúmania jazykov. 

Diachrónny a synchrónny aspekt skúmania jazyka. Špecifické otázky inovačného využitia 

korpusovej lingvistiky v lingvistickom výskume. 

 

 

Poznámky : 

 

1.  prihlasovanie na  kurzy  je len prostredníctvom AIS 2  

 

 

V čase  od 18.9.2017 – 1.10.2017 (do 23:55)  bude AIS2 otvorený pre zápis predmetov pre 

študentov doktorandského štúdia. Po tomto termíne sa systém uzatvára.  Zápis predmetov do 

svojho zápisného listu si realizuje každý študent sám. Po tomto termíne dodatočné opravy a 

zapisovanie predmetov nie je možné. Za správne zapísanie predmetov zodpovedá študent, 

ktorý sa riadi rozvrhom hodín pre doktorandské štúdium, na základe ktorého vie, ktoré kurzy 

budú v danom semestri realizované.  Zvlášť  upozorňujeme na nutnosť mať na lište  pri 

zápise zadaný správny  - čiže v tomto prípade, zimný semester. Oznámenie o otvorení, 

resp. neotvorení kurzu, bude k dispozícii  hneď po ukončení prihlasovania sa na kurzy.  

  



Zápisné listy nie je potrebné odovzdávať na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia PdF 

UK.  Ak študent prihlásený kurz neabsolvuje, získa zaňho FX, ak si kurz nezapísal, ale bude 

naňho chodiť,  nebude môcť byť v ňom hodnotený. 

 

 

 

S pozdravom  

                                                                                    Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.  

                                                                         Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium  

 

 


