
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

05. 04. 2022, 10.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

Prítomní: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program 

a predseda rady); PhDr. Klára Sándor, DSc; doc. Zoltán Csehy, PhD.; doc. Mgr. Katarína Misadová, 

PhD.; doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.; Bc. Henriett Hernádi (zástupkyňa študentov) 

Neprítomná: Mgr. Henrietta Németh Takács, PhD. (zástupkyňa zamestnávateľov) 

Program zasadnutia: 

1. Prerokovanie pripomienok Akreditačnej rady FiF UK k opisu a študijnému plánu bakalárskeho 

a magisterského študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax 

2. Schválenie úprav opisu a študijného plánu bakalárskeho a magisterského študijného programu 

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax 

 

1. Rada študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax prerokovala 

pripomienky Akreditačnej rady FiF UK k opisu a študijnému plánu bakalárskeho a magisterského 

študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax. 

2. Rada schválila nasledujúce úpravy: 

 

-  v opise bakalárskeho a magisterského študijného programu (bod 8, písmeno e) doplniť 

dostupnosť Príručky (nielen) pre prváčky a prvákov; 

 

- v študijnom pláne bakalárskeho študijného programu v bloku B3 Nemecký jazyk z dôvodu 

spresnenia dotácie kreditov upraviť znenie poznámky pre študentov takto: Študent si 

vyberie alebo tri z kurzov Nemeckého jazyka, všeobecná jazyková príprava A1.1, A1.2, 

A2.1, A2.2 (blok B3), alebo štyri kurzy Odbornej angličtiny 1, 2, 3, 4 (blok B2). Súčasne sa 

mení aj text poznámky v bloku B2 Anglický jazyk, a to takto: Študent si vyberie alebo 

štyri kurzy Odbornej angličtiny 1, 2, 3, 4 (blok B2), alebo tri z kurzov Nemeckého jazyka, 

všeobecná jazyková príprava A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 (blokB3).  

 

- v študijnom pláne magisterského študijného programu na základe pripomienky AR FiF 

UK („pomenovanie mládežník sa nevzťahuje na mládež všeobecne“) premenovať predmet 

A-moED-106/15 Kapitoly z dejín detskej a mládežníckej literatúry na Kapitoly z dejín 

literatúry pre deti a mládež. Táto zmena musí byť zohľadnená aj v informačnom liste 

predmetu, aj v bode 7 opisu študijného programu. 

 

Schválené úpravy sa v jednotlivých akreditačných dokumentoch majú realizovať najneskôr do 08. 04. 

2022. 

 

V Bratislave 05. 04. 2022 

 

Zapísala: Doc. Katarína Misadová, PhD. 

         
.......................................................... 

prof. PhDr. István Lanstyák, CSc. 

predseda Rady študijného programu  

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská 

prax 


