SYLABUS KURZU
(pre školský rok 2016-2017)
Kódy:
Počet hodín
KEOV/B-OB-ka24/09
KULTÚRNA týždenne
KRoJL/B-RJKde009/15 PROPEDEUTIKA
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Počet
Prerekvizity Hodnotenie
kreditov
OB – H
3
žiadne
RJK – S

Vyučuje:
Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Katedra etickej a občianskej výchovy
Kontakt:
Moskovská 3, miestnosť č. 211, tel: 02/50222-319, fax 02/50222-316
erich@erichmistrik.sk www.erichmistrik.sk
Anotácia:
Cez reflexiu správania mládeže na internete rozvíja predmet schopnosti interpretovať súčasné
kultúrne procesy.
Cieľ:
Rozvinúť schopnosť samostatnej reflexie súčasnej kultúrnej situácie.
Hlavná téma semestra:
Mládež na internete
Priebeh semestra:
Prvá hodina sa uskutoční v 1. týždni semestra a v miestnosti podľa rozvrhu.
Posledná hodina sa uskutoční v poslednom týždni priebežnej výučby a v miestnosti podľa
rozvrhu.
Všetky ostatné hodiny budú prebiehať formou e-learningu cez
https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle16/
Komunikácia s učiteľom bude prebiehať elektronicky (okrem prvej a poslednej hodiny).
Úlohy študentov a ich hodnotenie:
Študenti budú počas semestra hľadať odpovede na problém, o ktorom budeme diskutovať
na prvej hodine.
Spoluprácu pri riešení jednotlivých úloh nezakazujem, ale odporúčam. Študenti môžu pracovať samostatne aj úzko spolupracovať.
Výsledkom každej úlohy môže byť individuálna alebo skupinová práca, podľa voľby študentov. Skupinové diela však odovzdáva každý študent zo skupiny a všetci členovia skupiny
dostávajú rovnaké hodnotenie.
Úlohy:
V priebehu semestra študenti vypracujú viacero menších úloh a jednu väčšiu úlohu. Budú
hodnotení priebežne, po poslednej hodine už nemusia vypracovať žiadne ďalšie úlohy.
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Inštrukcie na vypracovanie čiastkových úloh budú študenti dostávať postupne cez prostredie moodle.
Hodnotenie:
Študenti majú veľkú voľnosť v práci a vo svojom rozhodovaní – avšak aj zásadnú zodpovednosť za svoje výsledky.
Kritériá hodnotenia:
 Hĺbka ponoru do problematiky.
 Prepojenie vlastných úvah s teoretickými poznatkami z literatúry.
 Logicky vybudované argumenty.
 Kvalitná práca s literatúrou.
Hodnotenie:
 Účasť na prvej a poslednej hodine – po 5 bodoch.
 Čiastkové práce – študenti sa pri zadaní každej úlohy dozvedia počty bodov aj to,
či ich dostanú za odovzdanie práce alebo za kvalitu práce.
 Kvalita jednej väčšej práce, ktorú vypracujú v priebehu semestra – max 30 bodov.
Úlohy pre študentov, ktorí sú na zahraničných študijných pobytoch:
Pracujú rovnako, ale majú ospravedlnenú neúčasť na prvej a poslednej hodine. Body
za prvú hodinu získavajú za kontaktovanie učiteľa do konca prvého týždňa semestra (osobne
alebo mailom). Pred záverom semestra dostanú úlohu, ktorá nahradí ich neúčasť na poslednej
hodine.
Úlohy pre študentov externého štúdia:
Napísať Správu o kultúrnej aktivite a zážitkoch študenta počas semestra (od 22. 2.
2017 do 30. 4. 2017). Zmyslom tejto správy je uvažovať, kde všade je možné stretnúť sa
s kultúrou, čo všetko môžeme považovať za kultúrny artefakt, udalosť, situáciu.
Správa musí obsahovať:
1. Časopriestorové súradnice každej udalosti, artefaktu, situácie, o ktorých študent píše.
2. Základné informácie o týchto kultúrnych artefaktoch, udalostiach alebo situáciách,
s ktorými sa študent stretol.
3. Význam týchto fenoménov pre súčasného mladého človeka.
4. Záverečná reflexia vlastného kultúrneho života počas semestra. Študent ju bude formulovať ako odpoveď na otázku Čo je to kultúra? – odpoveď musí vyplynúť z bodov 1-3 tejto
Správy o kultúrnej aktivite a zážitkoch. Súčasťou tohto posledného bodu bude aj zoznam
literatúry, ktorú študent využil pri záverečnej reflexii.
Rozsah – do 7 strán (= do 12 600 znakov).
Odovzdanie tejto práce: do 12. 5. 2017.
Kritériá hodnotenia prác externých študentov:
 Pestrosť kultúrnych aktivít a zážitkov (25 bodov).
 Schopnosť postihnúť význam artefaktov pre študenta (25 bodov).
 Zručnosť vo vnímaní kultúrno-historických súvislostí artefaktu (25 bodov).
 Zmysluplná a koncepčná odpoveď na otázku z posledného bodu (25 bodov).
Klasifikácia pre všetkých študentov:
100-91 bodov ..................

A
2

90-81 bodov ..................
80-71 bodov ..................
70-61 bodov ..................
60-51 bodov ..................
50 a menej bodov ........

B
C
D
E
Fx

Literatúra:
Nepredpisujem žiadnu literatúru, študenti ju budú samostatne vyhľadávať. Samostatná
práca s literatúrou je súčasťou slobody v hľadaní vlastných ciest pre absolvovanie predmetu –
i súčasťou zodpovednosti za svoje rozhodnutie.
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