
Študijný odbor: História  

Stupeň štúdia: magisterské    

 
Študent si podľa zamerania svojej diplomovej práce (staršie dejiny alebo novšie dejiny) vyberá modul 

magisterského štúdia na začiatku 1. semestra štúdia  

 

 Spoločné predmety pre oba moduly:  
    

Povinné predmety 
 

Kód     Názov predmetu        S   F   K     

 

A-moHI-044   Dejiny správy pre historikov       Z  2PS  4   

A-moHI-060   Slovenské dejepisectvo        Z  2P  4   

A-moHI-020   Metodológia historickej vedy      Z  2S  4   

A-moHI-111   Seminár k diplomovej práci 1      L/1  2S  3   

A-moHI-112   Seminár k diplomovej práci 2      Z/2  2S  3   

A-moHI-113   Seminár k diplomovej práci 3      L/2  2S  3   

  

 

Povinne voliteľné predmety  
 

 Kód    Názov predmetu        S   F   K    
    Dejiny umenia   

  

A- moHI-055    Dejiny umenia 2: Renesancia a barok    Z  2P  3    



A- moHI-056   Dejiny umenia 2: Umenie 19. a 20. storočia   Z  2P  3   

A- moHI-057    Dejiny umenia 3: Byzantské umenie    Z  2P  3    

A- moHI-058   Dejiny umenia 3: Kultúra Európy okolo roku 1900 Z  2P  3   

A- moHI-060   Dejiny umenia 3: Vybrané kapitoly z dejín umenia  Z  2P  3   

    19. storočia  

    
    Práca historika  

 

A-moHI-072    PH: Základy akademického písania     L   1P+1S 3   

A-moHI-073    PH: Základy akademického písania  2   L   1P+1S 3   
 

  

 

Zásady voľby povinne voliteľných kurzov spoločných pre oba moduly: 
  

- 6 kreditov z bloku Dejiny umenia, pričom sa študentovi odporúča vyberať si predmety, ktorých obsah 

časovo pokrýva ich modul štúdia  

- 1 kurz zo skupiny Práca historika  

 

DÔLEŽITÉ !  

PRI VÝBERE POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV MUSÍ ŠTUDENT SPLNIŤ 

POŽIADAVKY V RÁMCI VYBRANÉHO MODULU (PODĽA DP), INAK NEBUDE 

PRIPUSTENÝ K ZÁVEREČNEJ   SKÚŠKE!  

 



Modul staršie dejiny (antika –koniec 18. storočia) 

 

Zásady voľby povinne voliteľných kurzov pre modul staršie dejiny: 

 
- Dejiny štátu a práva 1 

- Hospodárske a sociálne dejiny 1 

- Latinské pramene pre historikov 1  

- Latinské pramene pre historikov 2 

 

 

- 1 kurz zo skupiny Analýza prameňov 

- 1 kurz zo skupiny Úvod do štúdia   

- 1 kurz zo skupiny Historiografia  

- 1 kurz zo skupiny Pomocné vedy historické  

- 4 kurzy zo skupiny Historický seminár (musia byť zo staršieho modulu) 

- 4 kurzy zo skupiny Špeciálny kurz (musia byť zo staršieho modulu) 

 

Modul novšie dejiny (19. – 20. storočie) 

 

Zásady voľby povinne voliteľných kurzov pre modul novšie dejiny: 

 
- Dejiny štátu a práva 2 

- Hospodárske a sociálne dejiny 2 



- Angličtina pre študentov historických vied 1  

- Angličtina pre študentov historických vied 2 

 

- 1 kurz zo skupiny Analýza prameňov 

- 1 kurz zo skupiny Úvod do štúdia   

- 1 kurz zo skupiny Historiografia  

- 1 kurz zo skupiny Pomocné vedy historické  

- 4 kurzy zo skupiny Historický seminár (musia byť z novšieho modulu) 

- 4 kurzy zo skupiny Špeciálny kurz (musia byť z novšieho modulu) 

 

 

 

Zásady voľby výberových kurzov (predmetov): 
 

Výberové kurzy si študenti zapisujú v rozsahu kreditov z ponuky kurzov katedry zaradených medzi spoločné predmety 

a predmety jednotlivých modulov. Ako výberové kurzy sa môžu počítať aj PV kurzy z vlastného modulu zapísané nad 

stanovený počet. Študent si tiež môže ako výberové predmety podľa vlastného záujmu zapísať predmety z druhého modulu 

štúdia po súhlase vyučujúcich konkrétnych predmetov. Ďalej si môže zapisovať z ponuky kurzov katedier 

spoločenskovedných disciplín, ktoré súvisia s históriou (filozofia, sociológia, etnológia, muzeológia, archeológia, 

archívnictvo, religionistika, dejiny umenia, lingvistika, literatúra a pod.) 

 

P:  43  PV: 40  V: 10  Obhajoba práce: 15  Štátna záverečná skúška : 12   
 


