
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) – bakalársky a magisterský stupeň štúdia 

05. 04. 2022, 10.30 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

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

a predseda rady); doc. Zoltán Csehy, PhD.; doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.; Bc. Tímea Nagyová 

(zástupkyňa študentov) 

Neprítomná: Mgr. Emőke Lukács (zástupkyňa zamestnávateľov) 

Program zasadnutia: 

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

a magisterského študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 

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

Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 

 

1. Rada študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) prerokovala pripomienky 

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

programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii). 

2. Rada schválila nasledujúce úpravy: 

 

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

dostupnosť Príručky (nielen) pre prváčky a prvákov – Voľný čas; 

 

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

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

A-mpMA-281/19 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; 

 

- vo vyjadrení potenciálneho zamestnávateľa Inštitútu Liszta – Maďarského kultúrneho 

centra v Bratislave doplniť sídlo organizácie. 

 

 

Rada neschválila pripomienku AR FiF UK, ktorá sa vzťahovala na časť Štátna skúška v opise 

bakalárskeho študijného programu, nakoľko kredity vymedzené za obhajobu bakalárskej práce sú 

zohľadnené v spoločnom základe. 

   

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 a kultúra (v kombinácii) 


