Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Informačný list predmetu
Kód: SVAle12
Názov: Študentská vedecká aktivita (V)
Študijný odbor: všetky študijné odbory
Študijný program: všetky študijné programy
Zabezpečuje: katedrový koordinátor ECTS
Garantuje:
Forma výučby: účasť na ŠVA, príp. iná
Obdobie štúdia
vedecká činnosť
predmetu:
Stupeň štúdia:1., 2.
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Odporúčaný semester: Týždenný:
LS
Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: nie sú

Počet kreditov: 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: záverečné hodnotenie
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: na základe účasti študenta minimálne na fakultnom kole ŠVA.
Cieľ predmetu:
Podporiť aktivitu študentov, ktorí vykonávajú vedeckú činnosť vo svojom študijnom
programe, príp. v inom študijnom programe.
Stručná osnova predmetu:
Študenti, ktorí sa zúčastňujú ŠVA na minimálne fakultnom kole ŠVA, príp. vykonávajú inú
preukázateľnú vedeckú činnosť, majú možnosť zapísať si výberový predmet „Študentská
vedecká aktivita“ v letnom semestri akademického roka. Účasť v ŠVA môže byť na základe
individuálneho vystúpenia alebo na základe kolektívneho vystúpenia viacerých autorov.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 10. 6. 2011

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Informačný list predmetu
Kód: REPRzi11
Názov: Reprezentácia (V)
Študijný odbor: všetky študijné odbory
Študijný program: všetky študijné programy
Zabezpečuje: katedrový koordinátor ECTS
Garantuje:
Forma výučby: účasť na kultúrnom,
Obdobie štúdia
športovom, resp. inom podujatí
predmetu:
Stupeň štúdia:1., 2.
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Odporúčaný semester: Týždenný:
ZS, LS
Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: nie sú

Počet kreditov: 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: záverečné hodnotenie
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: na základe podkladov, ktoré potvrdia reprezentáciu konkrétneho
študenta na minimálne fakultnej úrovni.
Cieľ predmetu:
Podporiť aktivitu študentov pri reprezentácii fakulty, UMB, príp. Slovenskej republiky vo
vede, umení, športe alebo iných oblastiach.
Stručná osnova predmetu:
Študenti, ktorí reprezentujú vo vede, umení, športe, ako aj v iných oblastiach majú možnosť
zapísať si výberový predmet „Reprezentácia“ 1x za jeden akademický rok. Uvedené aktivity
vykonávajú študenti nad rámec povinností v študijnom programe.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 10. 6. 2011

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Informačný list predmetu
Kód: REPRle12
Názov: Reprezentácia (V)
Študijný odbor: všetky študijné odbory
Študijný program: všetky študijné programy
Zabezpečuje: katedrový koordinátor ECTS
Garantuje:
Forma výučby: účasť na kultúrnom,
Obdobie štúdia
športovom, resp. inom podujatí
predmetu:
Stupeň štúdia:1., 2.
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Odporúčaný semester: Týždenný:
ZS, LS
Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: nie sú

Počet kreditov: 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: záverečné hodnotenie
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: na základe podkladov, ktoré potvrdia reprezentáciu konkrétneho
študenta na minimálne fakultnej úrovni.
Cieľ predmetu:
Podporiť aktivitu študentov pri reprezentácii fakulty, UMB, príp. Slovenskej republiky vo
vede, umení, športe alebo iných oblastiach.
Stručná osnova predmetu:
Študenti, ktorí reprezentujú vo vede, umení, športe, ako aj v iných oblastiach majú možnosť
zapísať si výberový predmet „Reprezentácia“ 1x za jeden akademický rok.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 10. 6. 2011

