Plán výučby predmetu „ZÁSADY A METÓDY VEDECKEJ PRÁCE“
pre doktorandov 1. ročníka OF EU v Bratislave
zimný semester akademického roka 2016/2017

doc. Ing. Viera Kubičková, PhD.
doc. Dr. Heda Hansenová

viera.kubickova@euba.sk
heda.hansenová@euba.sk

1. Časový harmonogram konzultácií:
- 27.10.2016 o 9.15 hod. – doc. Kubičková
- 10.11.2016 o 9.15 hod. – doc. Kubičková
- 22.11. 2016 o 9.15 hod. – doc. Hansenová
- termín operatívne doplnený podľa možností externého hosťa – doc. Hansenová

2. Miesto konania konzultácií:
zasadacia miestnosť dekana OF – 1B 02
Poznámka: pre potreby on-line prípravy konzultácií je potrebné vytvoriť mailovú adresu pre
skupinu doktorandov
3. Riadny termín skúšky: 12. 1. 2017
4. Opravný termín skúšky:
individuálne podľa prípravy študenta v rámci konzultačných hodín vyučujúcich
5. Zameranie výučby
5.1. Časť teoretická a poznatková( Kubičková)
- Zásady vedeckého pôsobenia študentov doktorandského štúdia na OF EUBA
- Veda, výskum a vzdelávanie v strategických programoch a cieľoch (EÚ, SR)
- Vedecká komunikácia: vymedzenie a zložky, potrebné zručnosti, písanie DD práce,
písanie vedeckého článku, orientácia v relevantných vedeckých médiách, odporúčané
bibliografické zdroje
- Právne normy pre oblasť vedeckej tvorby a vedeckej komunikácie
- Kvalitatívne a etické aspekty vo vedeckej tvorbe a vedeckej komunikácii
- Pravidlá správnej vedeckej/výskumnej praxe
- Záverečná práca 3.st.št.- DDP ako práca vedecká
- Proces vedecko-výskumnej tvorby: etapy výskumného procesu
5.2. Časť aplikačná ( Hansenová)
- Hypotéza ako vedecká kategória a nástroj: formulácia problému/výskumnej otázky
a hypotéz, komparácia vybraných, už obhájených DDP, pripravená diskusia študentov
k možnému budúcemu formulovaniu cieľov a hypotéz k témam svojich DDP
- Metódy výskumu: kvalitatívny a kvantitatívny, metódy kvalitatívneho výskumu,
metódy kvantitatívneho výskumu, , komparácia vybraných, už obhájených DDP
pripravená diskusia študentov k možnej budúcej implementácii vedeckých metód a
nástrojov v riešení DDP.
Zadanie tém zápočtových prác:
Spracovanie vedeckého článku, identifikácia metodického postupu, prezentácia zistených
poznatkov, identifikácia umiestnenia
Prezentácia zápočtovej práce - okrúhly stôl 12. 1. 2017

