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Výučba pre doktorandov – celofakultne kurzy 

 

V zimnom semestri 2021/2022 Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium Pedagogickej 

fakulty UK ponúka doktorandom nasledujúce celofakultne  kurzy.  

 

 

 

• Názov kurzu:   Nové trendy v psychologickej teórii a praxi  

Prednášajúci :  doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD., doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 

Termín:  1.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021 

Miestnosť :  online prostredníctvom MS TEAMS 

Čas :   13,30 – 16,30 (s prestávkami)  

 

• Názov kurzu:   Metodológia kvantitatívneho výskumu  

Prednášajúci:   doc. PhDr. Marián Groma, PhD.  

         Termín :           12.11.2021, 3.12.2021, 10.12.2021    

Miestnosť :  online prostredníctvom MS TEAMS 

 Čas :    13,30 – 16,30 (s prestávkami) 

 

•  Názov kurzu:   Tvorba výskumného projektu 

Prednášajúci:   prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 

Termíny:           8.10.2021, 15.10.2021, 5.11.2021  

Miestnosť:         online prostredníctvom MS TEAMS 

Čas :              13,30 – 16,30 (s prestávkami) 

             

 

•  Názov kurzu:    Súčasná reflexia umenia  

Prednášajúci :  prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

Termín:   22.10.2021,19.11.2021, 17.12.2021 

Miestnosť :  online prostredníctvom MS TEAMS 

Čas :   13,30 – 16,30 (s prestávkami)  
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Poznámky : 

Prihlasovanie na  kurzy  je len prostredníctvom AIS 2  

V čase  od 24.9.2021 – 28.9.2021 (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 pre vedu a doktorandské štúdium  

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. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., v.r. 

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium PdF UK 
 

 


