Názov vysokej školy

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Názov fakulty:

Fakulta aplikovaných jazykov

PROJEKT PREDMETU
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov gestorského
pracoviska:

Katedra interkultúrnej komunikácie

Kód predmetu:
Typ predmetu:

výberový

Názov predmetu v
slovenskom jazyku
(úplný):

Vznik a vývoj európskej civilizácie

Názov predmetu v
anglickom jazyku
(úplný):

Formation and development of European civilisation

Názov predmetu v jazyku
výučby (úplný; v prípade,
ak je jazyk výučby iný
ako SJ alebo AJ):
Priezvisko, meno a tituly
garanta predmetu (v
tvare priezvisko, meno,
tituly):

HRIVÍKOVÁ Tatiana, PhDr. PhD.

Priezvisko, meno a tituly
vyučujúcich predmetu:

HRIVÍKOVÁ Tatiana, PhDr. PhD.

Obdobie štúdia:

1. stupeň

Ročník štúdia:

2. ročník denné štúdium
3. ročník denné štúdium

Semester štúdia:

zimný
letný

Jazyk výučby:

anglický

Forma výučby:

prednáška

Rozsah výučby (celkový)
v hodinách pre denné
štúdium:

26 hod

Rozsah výučby
(týždenný) v hodinách
pre denné štúdium:

2/0

Rozsah výučby (celkový)
v hodinách pre externé
štúdium:
Spôsob ukončenia
predmetu:

skúška

Počet kreditov ECTS:

3

Študijná záťaž:

Študijná záťaž 232
účasť na prednáške 26
príprava na prednášky 26
seminárna práca 52
príprava na seminárne testy 52
záverečná skúška 78

Podmieňujúce predmety
(ak existujú):

žiadne

Priebežné hodnotenie:

priebežné testy
iné (uveďte aké):seminárna práca

Záverečné hodnotenie:

písomná skúška

Stručná osnova
predmetu:

1.
2.
3.
4.
5.

Študijná literatúra:

Povinná:
1.
Hrivíková, T., Maier, T.: Korene európskej civilizácie, EKONÓM, 2012
2.
Hrivíková, T. : Jazyk a identita v európskom kontexte, EKONÓM, 2010

Charakteristika civilizácie
Európska identita
Korene európskej civilizácie
Stredoveká Európa
Moderná Európa

Odporúčaná:
1.
Stevenson, J.: History of Europe, Mitchell Beazley, 2002

VYUČOVACIE METÓDY A METÓDY HODNOTENIA
Vyučovacie / študijné
metódy umožňujúce
dosiahnutie vzdelávacích
výstupov):

Oboznámenie sa s historickým vývojom európskej civilizácie; skúmanie vplyvu
starovekých civilizácií na moderného človeka prostredníctvom literatúry; aplikácia
poznatkov z histórie na interpretáciu moderného života;

Metódy hodnotenia
dosiahnutia vzdelávacích
výstupov a ich podiel:

aktívna účasť
seminárna práca
skúška

40 %
10 %
50 %

INÉ ZÁZNAMY
Osobitné podmienky pre
ukončenie predmetu (ak
existujú):

žiadne

Dátum poslednej
aktualizácie projektu:

21.04.2017

Podpis garanta:

