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III.8 Informačné listy predmetov

Študijný program: Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 

Povinné predmety:
Dizertačná práca 1 
	Dizertačná práca 2
	Dizertačná práca 3
	Dizertačná práca 4 (EF)
	Dizertačná práca 5 (EF)
	Dizertačná skúška (vrátane vypracovania písomnej práce k dizertačnej skúške)
Obhajoba dizertačnej práce (Dizertačná práca 8)  (DF)
Obhajoba dizertačnej práce (Dizertačná práca 10) (EF)
Odborná angličtina  


Povinne voliteľné predmety
Povinne voliteľný predmet 1 - Metódy vedeckej práce 1
Povinne voliteľný predmet 2 - Metódy vedeckej práce 2

	
Výberové predmety:
Výberový predmet 1 - Geomatika krajiny
Výberový predmet 2 - Nástroje štatistického spracovania údajov
Výberový predmet 3 - Trvalo udržateľný rozvoj a využívanie krajiny
Výberový predmet 4 - Writing Professional English
Výberový predmet 5 - Professional Oral Communication 




















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Dizertačná práca 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na doktorandský stupeň štúdia,  prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester štúdia 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 Hodnotenie predmetu prebieha individuálne podľa individuálneho študijného plánu doktoranda a na základe dohody medzi školiteľom a doktorandom. Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava dostatočnú orientáciu v problematike projektu dizertačnej práce v súlade so špecifikami jednotlivých tém. Toto penzum znalostí je esenciálne pre pevne etablovanú teoretickú výbavu absolventa z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporuje rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti aplikovanej praxe. Nesporne sa výsledky vzdelávania prejavia aj na prehľade študenta v rovine metodologických prístupov v predmetnej problematike.
Stručná osnova predmetu: Predmet Dizertačná práca je povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúda výsostne individuálny charakter vzhľadom na špecificitu jednotlivých tém dizertačnej práce. Jeho základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. 
Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Podieľa sa na tvorbe odborného potenciálu doktoranda v ďalšej (vedeckej) etape svojho štúdia.
Odporúčaná literatúra: 
Bez špecifikácie vzhľadom na charakter konkrétnej témy dizertačnej práce. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: školiteľ
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Dizertačná práca 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na doktorandský stupeň štúdia,  prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester štúdia 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 Hodnotenie predmetu prebieha individuálne podľa individuálneho študijného plánu doktoranda a na základe dohody medzi školiteľom a doktorandom. Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava dostatočnú orientáciu v problematike projektu dizertačnej práce v súlade so špecifikami jednotlivých tém. Toto penzum znalostí je esenciálne pre pevne etablovanú teoretickú výbavu absolventa z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporuje rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti aplikovanej praxe. Nesporne sa výsledky vzdelávania prejavia aj na prehľade študenta v rovine metodologických prístupov v predmetnej problematike.
Stručná osnova predmetu: Predmet Dizertačná práca je povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúda výsostne individuálny charakter vzhľadom na špecificitu jednotlivých tém dizertačnej práce. Jeho základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. 
Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Podieľa sa na tvorbe odborného potenciálu doktoranda v ďalšej (vedeckej) etape svojho štúdia.
Odporúčaná literatúra: 
Bez špecifikácie vzhľadom na charakter konkrétnej témy dizertačnej práce. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: školiteľ
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Dizertačná práca 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na doktorandský stupeň štúdia,  prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester štúdia 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 Hodnotenie predmetu prebieha individuálne podľa individuálneho študijného plánu doktoranda a na základe dohody medzi školiteľom a doktorandom. Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava dostatočnú orientáciu v problematike projektu dizertačnej práce v súlade so špecifikami jednotlivých tém. Toto penzum znalostí je esenciálne pre pevne etablovanú teoretickú výbavu absolventa z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporuje rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti aplikovanej praxe. Nesporne sa výsledky vzdelávania prejavia aj na prehľade študenta v rovine metodologických prístupov v predmetnej problematike.
Stručná osnova predmetu: Predmet Dizertačná práca je povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúda výsostne individuálny charakter vzhľadom na špecificitu jednotlivých tém dizertačnej práce. Jeho základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. 
Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Podieľa sa na tvorbe odborného potenciálu doktoranda v ďalšej (vedeckej) etape svojho štúdia.
Odporúčaná literatúra: 
Bez špecifikácie vzhľadom na charakter konkrétnej témy dizertačnej práce. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: školiteľ
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Dizertačná práca 4 (pre ext. formu)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na doktorandský stupeň štúdia,  prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester štúdia (pre ext. formu)
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 Hodnotenie predmetu prebieha individuálne podľa individuálneho študijného plánu doktoranda a na základe dohody medzi školiteľom a doktorandom. Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava dostatočnú orientáciu v problematike projektu dizertačnej práce v súlade so špecifikami jednotlivých tém. Toto penzum znalostí je esenciálne pre pevne etablovanú teoretickú výbavu absolventa z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporuje rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti aplikovanej praxe. Nesporne sa výsledky vzdelávania prejavia aj na prehľade študenta v rovine metodologických prístupov v predmetnej problematike.
Stručná osnova predmetu: Predmet Dizertačná práca je povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúda výsostne individuálny charakter vzhľadom na špecificitu jednotlivých tém dizertačnej práce. Jeho základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. 
Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Podieľa sa na tvorbe odborného potenciálu doktoranda v ďalšej (vedeckej) etape svojho štúdia.
Odporúčaná literatúra: 
Bez špecifikácie vzhľadom na charakter konkrétnej témy dizertačnej práce. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: školiteľ
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Dizertačná práca 5 (pre ext. formu)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na doktorandský stupeň štúdia,  prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester štúdia (pre ext. formu)
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 Hodnotenie predmetu prebieha individuálne podľa individuálneho študijného plánu doktoranda a na základe dohody medzi školiteľom a doktorandom. Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava dostatočnú orientáciu v problematike projektu dizertačnej práce v súlade so špecifikami jednotlivých tém. Toto penzum znalostí je esenciálne pre pevne etablovanú teoretickú výbavu absolventa z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporuje rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti aplikovanej praxe. Nesporne sa výsledky vzdelávania prejavia aj na prehľade študenta v rovine metodologických prístupov v predmetnej problematike.
Stručná osnova predmetu: Predmet Dizertačná práca je povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúda výsostne individuálny charakter vzhľadom na špecificitu jednotlivých tém dizertačnej práce. Jeho základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. 
Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Podieľa sa na tvorbe odborného potenciálu doktoranda v ďalšej (vedeckej) etape svojho štúdia.
Odporúčaná literatúra: 
Bez špecifikácie vzhľadom na charakter konkrétnej témy dizertačnej práce. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: školiteľ
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Dizertačná skúška (vrátane vypracovania písomnej práce k dizertačnej skúške)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: štátna skúška, bez špecifikácie vzhľadom na doktorandský stupeň štúdia
Počet kreditov: 15
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester štúdia (najneskôr 4. semester) v dennej forme, 5 semester v externej forme 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: povinné a ďalšie povinne voliteľné predmety podľa akreditačného spisu a individuálneho študijného plánu doktoranda
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie predmetu prebieha v rámci štátnej skúšky v súlade so Študijným poriadkom UK v Bratislave, po odovzdaní vypracovanej práce k dizertačnej skúške. Predmety štátnej skúšky zahŕňajú rozpravu o písomnej práci k dizertačnej skúške (vypracovanej doktorandom) a ďalšie dekanom schválené predmety ústnej skúšky (ad hoc). Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále nadpriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s prijateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je získanie základných návykov a kultúrno-etických aspektov práce s vedeckou literatúrou, hodnotenia a systematizácie naštudovaných poznatkov. Doktorand má úspešne absolvovať dizertačnú skúšku podľa zákona o VŠ a Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave.
Stručná osnova predmetu: Na základe popisu východísk, princípov a záverov z publikovaných výsledkov študovanej problematiky naučiť doktoranda spracovať kritickú rešerš. Ďalším cieľom je pochopenie zásad vedeckej práce a jej atribútov etických právnych, filozofických i spoločenských.  Hlavným výstupom je vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške a jej úspešné vykonanie v súlade so Študijným poriadkom doktorandského štúdia na PriF UK. Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti dizertačnej práce. Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti. Tieto predmety sú určené v individuálnom študijnom pláne doktoranda. Zloženie skúšobnej komisie, určenie oponenta i samotný priebeh dizertačnej skúšky sa riadi aktuálnym  Študijným poriadkom UK.
Odporúčaná literatúra: Bez špecifikácie vzhľadom na charakter predmetu. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: - príslušný školiteľ (vypracovanie písomnej práce k DS) a predseda komisie pre DS
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.












































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce (Dizertačná práca 8)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na charakter predmetu a doktorandský stupeň štúdia
Počet kreditov: 30
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8. semester štúdia 
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: definované v individuálnom študijnom pláne doktoranda a v Študijnom poriadku UK
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie predmetu prebieha v rámci štátnej skúšky v súlade so Študijným poriadkom UK v Bratislave, po odovzdaní vypracovanej dizertačnej práce (ako záverečnej práce). Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike dizertačnej práce na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zúročenie teoretických, metodologických a aplikovaných poznatkov doktorandského štúdia vo vypracovaní a následnej obhajobe dizertačnej práce. Predmet je zavŕšením úspešného doktorandského štúdia.
Stručná osnova predmetu: Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Dielo musí byť originálne, vytvorené autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Školské dielo nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne citovať použité informačné zdroje, uviesť menovite a konkrétne výsledky výskumu iných autorov alebo autorských kolektívov citovaním príslušného zdroja, presne opísať použité metódy a pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, zdokumentovať laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov. Technika citovania sa riadi zvyklosťami v danej vednej oblasti rešpektujúc príslušné štandardy a normy. 
Odporúčaná literatúra: Bez špecifikácie vzhľadom na charakter predmetu. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci:  pravidlá administrácie obhajoby dizertačnej práce sú uvedené v Študijnom poriadku UK v Bratislave
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
















































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce (Dizertačná práca 10)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: bez špecifikácie vzhľadom na charakter predmetu a doktorandský stupeň štúdia
Počet kreditov: 30
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  10. semester v externej forme
Stupeň štúdia: 3. stupeň 
Podmieňujúce predmety: definované v individuálnom študijnom pláne doktoranda a v Študijnom poriadku UK
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie predmetu prebieha v rámci štátnej skúšky v súlade so Študijným poriadkom UK v Bratislave, po odovzdaní vypracovanej dizertačnej práce (ako záverečnej práce). Hodnotenie je štandardné a odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej  problematike dizertačnej práce na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A), veľmi dobrej so stále napriemernými výsledkami (B), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C), uspokojivej s priateľnými výsledkami (D) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými výsledkami (E). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je zúročenie teoretických, metodologických a aplikovaných poznatkov doktorandského štúdia vo vypracovaní a následnej obhajobe dizertačnej práce. Predmet je zavŕšením úspešného doktorandského štúdia.
Stručná osnova predmetu: Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Dielo musí byť originálne, vytvorené autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Školské dielo nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne citovať použité informačné zdroje, uviesť menovite a konkrétne výsledky výskumu iných autorov alebo autorských kolektívov citovaním príslušného zdroja, presne opísať použité metódy a pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, zdokumentovať laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov. Technika citovania sa riadi zvyklosťami v danej vednej oblasti rešpektujúc príslušné štandardy a normy. 
Odporúčaná literatúra: Bez špecifikácie vzhľadom na charakter predmetu. Odporúčaná literatúra je súčasťou individuálneho študijného plánu doktoranda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci:  pravidlá administrácie obhajoby dizertačnej práce sú uvedené v Študijnom poriadku UK v Bratislave
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.


















































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu:  Odborná angličtina
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: autonómne štúdium podľa odporúčanej literatúry, cvičných testov a linkov na www stránke Katedry jazykov.
Počet kreditov: : 5 kreditov
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1,2. 3. alebo 4.semester. 
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 3.. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: zvládnutie všetkých častí testovania na 60 %.
Testovaná je gramatika a odborná slovná zásoba, čítanie a počúvanie s porozumením, teória písania odborných textov a rozhovor s rodeným hovorcom.Hodnotiaca škála je nasledovná: 100 % - 90 % A, 89 % - 81 %  B, 80 % - 73 % C, 72 % - 66 % D, 65 % - 60 % E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z ústnej skúšky získa menej ako 60 %. Doktorandi niektorých študijných odborov sú za predpokladu, že splnili všetky vyššie uvedené požiadavky hodnotení slovne ako PROSPEL alebo pri nesplnení požiadaviek ako NEPROSPEL.

Výsledky vzdelávania: Doktorand, ktorý úspešne zvládne skúšku z predmetu Odborná angličtina, má predpoklady na aktívne využívanie anglického jazyka na profesionálne účely.
Rozumie odborným textom v písomnej alebo zvukovej podobe, má osvojenú odbornú slovnú zásobu a vie ju aktívne používať, rozumie charakteristickým morfologicko-syntaktickým javom v odbornom texte a dokáže aj ústne komunikovať.
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykovú skúšku z odbornej angličtiny  na základe odporúčanej literatúry.
Odporúčaná literatúra:
Kolektív autorov: Writing Professional English (interaktívne CD)
Armer, T.: Cambridge English for Scientists

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: Jarmila Cihová, Štefánia  Dugovičová, Barbara Kordíková, Oľga Pažitková, Tatiana Slováková, Robert  Boyer	
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: Štefánia Dugovičová, prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.




Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Metódy vedeckej práce (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
12 hodín prednášok a 36 hodín seminárov za semester prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 3. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Plnenie priebežne zadávaných úloh, ktoré budú bodovo hodnotené. Nutnou podmienkou pridelenia kreditov za predmet je prezentácia prvotnej koncepcie dizertačnej prace v rámci otvorenej vedeckej katedry. 
Hodnotenie v % z celkového počtu bodov: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu študenti získajú systematickú predstavu zásad vedeckej práce a prakticky si precvičia ich aplikáciu pri príprave časopiseckej vedeckej publikácie a dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu (podľa týždňov výučby): 
1.   Pr. Čo je veda? (poznanie a (prírodo)veda, neopozitivizmus, teória, hypotéza, špekulácia, veda a mýtus, experimentálne (empirické) vedy, geovedy a exaktné vedy, odborná a vedecká práca).
      S. Definovanie obsahu, požiadaviek a harmonogramu prác seminárov.
2.   Pr. Téma a ciele práce (teória, empíria a metodológia, „pridaná hodnota“ a „horizont poznania“ vo vedeckej práci, prvotná definícia témy a cieľov a ich transformácia, základné časopisy, publikačné schémy a vydavateľstvá v oblasti fyzickej geografie a geoinformatiky).
      S. Definovanie témy a cieľov: a) dizertačnej práce, b) prvého publikačného výstupu doktoranda.
3.   S. Predbežná špecifikácia „horizontu poznania“ v oblasti dizertácie a pripravovanej publikácie na základe bibliografického prehľadu aspoň 20 relevantných (prevažne zahraničných) publikácií.
4.   Pr. Vedecká metóda (vedecká hypotéza, jej verifikácia/falzifikácia, vedecký experiment a experiment v geografii – zostavenie, realizácia, vyhodnotenie, problémy rôznej podstaty, merania a spracovania dát).
5.   S. Prezentácia prvotnej koncepcie dizertačnej prace v rámci otvorenej vedeckej katedry 1.
6.   S. Prezentácia prvotnej koncepcie dizertačnej prace v rámci otvorenej vedeckej katedry 2.
7.   Pr. Etika vedeckej práce (obsahová etika – eticky preferované a neetické témy, formálna etika – citácie, spolupráca, spoluautorstvo). Štruktúra vedeckej publikácie. Vedecký štýl.
8.   S. Prezentácia koncepcie (štruktúry a plánovaného obsahu) prvej publikácie 1.
9.   S. Prezentácia koncepcie (štruktúry a plánovaného obsahu) prvej publikácie 2.
10. S. Úvod a prehľad literatúry prvej publikácie.
11. S. Materiál a metódy prvej publikácie.
12. S. Sumár a hodnotenie predmetu. 
Do obsahu predmetu môžu byť operatívne integrované ďalšie témy, najmä prednášky zahraničných expertov zamerané na prezentáciu výsledkov ich vedeckej práce a postupov ich získavania.
Odporúčaná literatúra: 
Day, R. A.: How to Write and Publish Scientific Papers. 5th Edition. [s. l.]: Oryx Press, 1998. 296 s.
Hulín, I. et al.: Úvod do vedeckého bádania 1. Bratislava: ProLitera, 2009. 561 s. 
Keys, C. W.: Revitalizing Instruction in Scientific Genres: Connecting Knowledge Production with Writing to Learn in Science. In: Science Education. 1999, 83, 2, 115-130.
Kuhn, T.: Štruktúra vedeckých revolúcií. Bratislava: Pravda, 1982.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.





























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Metódy vedeckej práce (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
12 hodín prednášok a 36 hodín seminárov za semester prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 3. 
Podmieňujúce predmety: Metódy vedeckej práce (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Plnenie priebežne zadávaných úloh, ktoré budú bodovo hodnotené. Nutnou podmienkou pridelenia kreditov za predmet je prezentácia stavu rozpracovania dizertačnej práce v rámci otvorenej vedeckej katedry a zaslanie prvej vedeckej publikácie do redakcie vedeckého časopisu. 
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu študenti získajú systematickú predstavu zásad vedeckej práce a prakticky si precvičia ich aplikáciu pri príprave časopiseckej vedeckej publikácie a dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu (podľa týždňov výučby): 
1.   Pr. Publikačná stratégia (kritériá a postupnosť výberu časopisov, prispôsobenie obsahu a formy, jazykové aspekty, formulácia abstraktu, diskusie a záverov).
      S. Posúdenie alternatívnych návrhov umiestnenia prvej publikácie.
2.   S. Analýza podstatných grafických výstupov prvej publikácie (mapy, grafy, tabuľky, schémy...) 1.
3.   S. Analýza podstatných grafických výstupov prvej publikácie (mapy, grafy, tabuľky, schémy...) 2.
4.   S. Abstrakt, diskusia a formulácia záverov vedeckej publikácie.
5.   Pr. Autor v recenznom pokračovaní (ako vnímať recenzné posudky, úprava rukopisu podľa posudkov, reakcia autora na recenzné posudky).
 6.  S. Analýza príkladov recenzií článkov a reakcií autorov na recenzné posudky.
 7.  S. Vnútorná recenzia prvej publikácie 1.
 8.  S. Vnútorná recenzia prvej publikácie 2.
 9.  Pr. Prezentácia výsledkov vedeckej práce na konferencii (orálna a posterová prezentácia, obsah a forma prezentácií, bezprostredná diskusia).
10. S. Prezentácia stavu rozpracovania dizertačnej práce v rámci otvorenej vedeckej katedry 1.
11. S. Prezentácia stavu rozpracovania dizertačnej práce v rámci otvorenej vedeckej katedry 2.
12. S. Sumár a hodnotenie predmetu.
Do obsahu predmetu môžu byť operatívne integrované ďalšie témy, najmä prednášky zahraničných expertov zamerané na prezentáciu výsledkov ich vedeckej práce a postupov ich získavania.
Odporúčaná literatúra: 
Day, R. A.: How to Write and Publish Scientific Papers. 5th Edition. [s. l.]: Oryx Press, 1998. 296 s.
Hulín, I. et al.: Úvod do vedeckého bádania 1. Bratislava: ProLitera, 2009. 561 s. 
Keys, C. W.: Revitalizing Instruction in Scientific Genres: Connecting Knowledge Production with Writing to Learn in Science. In: Science Education. 1999, 83, 2, 115-130.
Kuhn, T.: Štruktúra vedeckých revolúcií. Bratislava: Pravda, 1982.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.



































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: N-DZFG-001
Geomatika krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok za semester prezenčnou metódou, spolu 24 hodín za semester
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 0
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Projekt
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je osvojenie nových koncepcií a metód zberu, integrácie, modelovania, kartografickej interpretácie a kartografickej reprezentácie geografických informácií o krajine. Predmet prezentuje najnovšie trendy mapovania a modelovania krajiny v čiastkových odboroch geodézia, kartografia, diaľkový prieskum Zeme, digitálna fotogrametria, geografická informačná veda, GPS (global position systems). Predmet obsahuje nástroje na  navrhovanie  modelov spracovania priestorových údajov
Stručná osnova predmetu: 
	Koncepcia geodetických a kartografických základov Slovenska. Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy základnej bázy GIS. Nové geodetické, geofyzikálne a kartografické metódy a nástroje zberu  a  spracovania geografických informácií. Metódy jednotnej polohovej lokalizácie, kartografického modelovania, interpretácie a reprezentácie geografických informácií.

Metódy skenovania, rádiolokácie a laserscan pri mapovaní krajiny v diaľkovom prieskume Zeme (DPZ). Digitálna fotogrametria a mapovanie krajiny. Metódy interpretácie objektov krajiny z rastrových údajových štruktúr. Mapovanie a interpretácia trojdimenzionálnych objektov krajiny. Metódy DPZ a zber údajov pre modelovanie georeliéfu. Identifikácia a hodnotenie zmien krajiny aplikáciou údajov diaľkového prieskumu Zeme.
Geografický informačný systém (GIS) ako prvok riadenia krajiny. Štruktúra, integrita, interoperabilita a implementácia GIS. Navrhovanie geografických databáz. Metainformačné katalógy. Priestorové informačné infraštruktúry a interaktívna geografická komunikácia v prostredí WEB. 
Návrh a implementáciu modelov spracovania priestorových údajov vo vybraných prostrediach GIS. Tvorba  diagramov spracovania komplexných geografických úloh. Realizácia experimentov pomocou nástrojov ModelBuilder (ArcGIS) a MacroModeler (Idrisi).  
Odporúčaná literatúra: 
Dokumentácia ku GIS ArcGIS. 
Dokumentácia ku GIS Idrisi.
Mičietová, E. et al.: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií. Bratislava : Elita, 2008. 920 strán. ISBN 978-80-969902-0-7.
Mičietová, E., Kožuch, M. (ed.): Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné technológie. Specialized Information Technologies in Natural Science research: Geoinformation Technologies. 2008. ISBN 978-80-8044-081-7.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD., Mgr. Hana Stanková, PhD., Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, PhD., prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc., Ing. Juraj Vališ, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.







































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: N-DZFG-004
Nástroje štatistického spracovania údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok za semester prezenčnou metódou, spolu 24 hodín za semester
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 0
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Projekt
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je osvojenie zručností štatistického spracovania údajov v prostredí systému SAS.  Predmet sa zameriava na štatistické vyhodnotenie laboratórnych experimentov, pokročilé metódy spracovania dát a  mnohorozmerné štatistické metódy.
Stručná osnova predmetu: 
Predmet sa zameriava na získanie praktických zručností so systémom tematických modulov štatistického balíka SAS:  
Tematický blok 1 - Štatistické vyhodnotenie laboratórnych experimentov
	OVER - Úvod do systému SAS

EGQR - Základy práce s aplikáciou SAS Enteprise Guide
PROG1 - Základy programovania so systémom SAS
Tematický blok 2 - Pokročilé metódy spracovania dát
	STAT1 - Základy štatistiky systému SAS - Anova, Regresia a Logistická Regresia

STAT2 - Anova a regresia so systémom SAS
Tematický blok 3 - Mnohorozmerné štatistické metódy
	CLUS - Aplikovanie metód klastrovej analýzy

	AMUL - Viacrozmerná štatistická analýza

Odporúčaná literatúra: 
prof. Ing. Milan Terek, PhD., Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD., RNDr. Viera Labudová, PhD.:  Hĺbková analýza údajov. Iura edition, 2010, www.sas.com/offices/europe/slovakia/training/slovak.html.
Ing., Mgr. Adriana Horníková, PhD.: Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami. Iura edition, 2009, www.sas.com/offices/europe/slovakia/training/slovak.html.
Mgr. Erik Šoltés, PhD.: Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura edition, 2009,
www.sas.com/offices/europe/slovakia/training/slovak.html.
Ing. Mária Vojtková PhD., Ing. Iveta Stankovičová PhD.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Iura edition, 2007, www.sas.com/offices/europe/slovakia/training/slovak.html
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.














































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Trvalo udržateľný rozvoj a využívanie krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 
1, 2/Z za semester prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1./3. semester 
Stupeň štúdia: 3. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Hodnotenie predmetu je rozdelené na dve časti: priebežné hodnotenie počas semestra a záverečné hodnotenie v závere semestra. 
Priebežné hodnotenie: Seminárna práca za max. 50 bodov. Kritériá hodnotenia sú nasledovné:
A (100 – 93 %) – výborne (vynikajúce výsledky) 50 – 47 bodov: 
Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, originálne názory.
B (92 – 85 %) – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 46 – 44 bodov:
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory.
C (84 – 77 %) – dobre (priemerné výsledky) 43 – 40 bodov:
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné.
D (76 – 69 %) – uspokojivo (prijateľné výsledky) 39 – 37 bodov:
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 
E (68 – 60 %) – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 36 – 33 bodov:
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné.

Záverečné hodnotenie: Ústna skúška za max. 50 bodov. Kritériá hodnotenia sú nasledovné:
A (100 – 93 %) – výborne (vynikajúce výsledky) 50 – 47 bodov: Výborná aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
B (92 – 85 %) – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 46 – 44 bodov: Veľmi dobrá aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
C (84 – 77 %) – dobre (priemerné výsledky) 43 – 40 bodov: Dobrá aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
D (76 – 69 %) – uspokojivo (prijateľné výsledky) 49 – 37 bodov: Podpriemerná aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
E (68 – 60 %) – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 36 – 32 bodov: Dostatočná aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.

Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získa základný prehľad o problémoch trvale udržateľného rozvoja a využívania krajiny. Cieľom je oboznámenie sa so základmi filozofie konceptu trvale udržateľného rozvoja (TUR) – dimenzie a indikátory TUR, odlišnosti chápania a implementácie konceptu TUR, priemet konceptu TUR do problematiky manažmentu využívania krajiny (vodné hospodárstvo, energetika, životné prostredie miest), vyhodnotenie základných aktivít človeka v krajine z hľadiska TUR, vplyv prírodnej krajiny (prírodného základu) na formovanie kultúrnej krajiny, štruktúra a využívanie kultúrnej krajiny, jej vývoj a vyhodnotenie vývoja z pohľadu TUR. Absolvent dokáže zhodnotiť problémy využívania krajiny z pohľadu konceptu a zásad TUR, má prehľad o trendoch a vývoji konceptu o jeho teoreticko-metodologických problémoch a o metódach trvale udržateľného manažmentu využívania krajiny, dokáže vyhodnotiť strategické dokumenty z aspektu zohľadnenia princípov TUR.
Stručná osnova predmetu (podľa týždňov výučby): 
Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja (TUR) v domácom a medzinárodnom kontexte. 
Princípy, kritériá a indikátory TUR. 
Environmentálne aspekty TUR. 
Inštitucionálne aspekty TUR. 
Vzťah medzi produktivitou, stabilitou a sustainabilitou. 
TUR vo vzťahu ku geoekológii a krajinnému plánovaniu. 
Implementácia koncepcie TUR. 
Koncepcie TUR, vodné hospodárstvo a energetika. 
Koncepcie TUR a životné prostredie miest. 
Stratégia TUR na regionálnej úrovni. 
Modelové príklady výskumov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a využívania krajiny. 
Tematické zameranie a obsah prednášok externých prednášateľov (domácich i zahraničných) sa pružne prispôsobuje ich aktuálnej ponuke. Uvedený prehľad je preto orientačný. 
Odporúčaná literatúra: 
HANUŠIN, J., HUBA, M., IRA, V., KLINEC, I., PODOBA, J., SZÖLLÖS, J.: Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti. Bratislava: Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR), 2000. 158 s. 
HUBA, M., IRA, V.: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch. Bratislava: STUŽ/SR, 2000. 192 s. 
NOVÁČEK, P.: Sustainable Development. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 430 s. 
Domáca a zahraničná vedecká a odborná literatúra bude priebežne upresňovaná podľa aktuálnej prednášanej témy. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: RNDr. Ján Hanušin, CSc., prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., RNDr. Ján Szöllös, CSc., + externí prednášatelia 
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.






























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu:  Writing Professional English
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: : 5 kreditov
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1,2. 3. alebo 4. semester. 
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 3. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka, aktívna účasť na seminároch, vypracovanie všetkých písomných zadaní podľa požiadaviek a predstáv vyučujúceho. Hodnotiaca škála je nasledovná: 100 % - 90 % A, 89 % - 81 %  B, 80 % - 73 % C, 72 % - 66 % D, 65 % - 60 % E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej práce získa menej ako 60 %. Doktorandi niektorých študijných odborov sú za predpokladu, že splnili všetky vyššie uvedené požiadavky hodnotení slovne ako PROSPEL alebo pri nesplnení požiadaviek ako NEPROSPEL.

Výsledky vzdelávania: Doktorand, ktorý úspešne absolvuje predmet Writing Professional English, získa široký rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností z  odbornej písomnej komunikácie v anglickom jazyku. 

Stručná osnova predmetu: Teória a prax odbornej písomnej komunikácie v anglickom jazyku, vrátane písanie emailov a listov, vypĺňanie prihlášok na konferencie, písanie profesných životopisov a motivačných listov, písanie  abstraktov, odborných článkov, parafrázovanie, používanie citáciií, citovanie použitej literatúry atď.
Odporúčaná literatúra:
Kolektív autorov: Writing Professional English (interaktívne CD)
Armer, T.: Cambridge English for Scientists

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: Catherine Dimmock-Benko
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: Štefánia Dugovičová, prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.





Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu:  Professional  Oral Communication
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: : 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1,2. 3.alebo 4. semester. 
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 3.. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka, aktívna účasť na seminároch, prednesenie štyroch odborných prezenácií.Hodnotiaca škála je nasledovná: 100 % - 90 % A, 89 % - 81 %  B, 80 % - 73 % C, 72 % - 66 % D, 65 % - 60 % E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z  prezentácií získa menej ako 60 %. Doktorandi niektorých študijných odborov sú za predpokladu, že splnili všetky vyššie uvedené požiadavky hodnotení slovne ako PROSPEL alebo pri nesplnení požiadaviek ako NEPROSPEL.

Výsledky vzdelávania: Doktorand, ktorý úspešne absolvuje predmet Professional Oral Communication, získa široký rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností z odbornej ústnej komunikácie v anglickom jazyku. 

Stručná osnova predmetu: Teória a prax odbornej ústnej komunikácie v anglickom jazyku,zameraná na odborné prezentácie a diskusie.Najdôležitejším cieľom je pripraviť študentov na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility) a na profesionálnu komunikáciu,  predovšetkým vo forme prezentácií a diskusií.
Odporúčaná literatúra:
Armer, T.: Cambridge English for Scientists

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A
B
C
D
E
FX

a
b
c
d
e
f


Vyučujúci: Robert Boyer
Dátum poslednej zmeny: 7. mája 2014
Schválil: Štefánia Dugovičová, prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.


