
HODNOTENIE PREDMETOV V ŠP DIZAJN MENO: ........................................................................

ročník: ....................

1. povinný predmet s  dvoma modulmi:

a/ Teória a metodológia výskumu

      Mgr. Peter Tajkov, PhD., KTaDU

b/ Prognózovanie vývoja hmotnej kultúry

     doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.,  KA

2. povinný predmet s minimálne dvoma modulmi:

a/ Kultúrna identita dizajnerského diela

    prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., KD

b/ Semiotika a hermeneutika dizajnérskej tvorby

     doc. Ing. Dušan Šuch, PhD., KD

c/ Dizajn vizuálnej komunikácie 

     doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD., KD

d/ Experimentálne laboratórium dizajnu

    Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD., KD

1. povinne voliteľný predmet s dvoma modulmi:

a/ Trendy súčasnej architektúry

     prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., KA

b/ Trendy súčasného dizajnu 

    Mgr. art. Pavol Capik, ArtD., KD

c/ Trendy súčasného umenia

     Mgr. Peter Tajkov, PhD, KTaDU

d/ Trendy vývoja techniky a multimédií 

     doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., KD

2. povinne voliteľný predmet s dvoma  modulmi:

a/ Nové materiály a technológie v dizajne 

     prof. Ing. Emil Spišák, CSc., SjF TU

b/ Ergonomické a ekologické aspekty dizajnu

    doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD., KD

c/ Manažment a marketing dizajnerského produktu

     doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., KD

3. povinne voliteľný predmet s dvoma  modulmi:

a/ Aktuálne dizajnérske a architektonické diela  

    exkurzia, analýza, diskusia, prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., KD

b/ Architektúra a dizajn ako kultúrne dedičstvo

    prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., KA

c/ Univerzálny dizajn

    prof. Marian Oslislo, KD

informácie na druhej strane

doktorandské štúdium

  III. Vybrané state z architektúry, dizajnu, umenia a techniky  /20 kr./

IV. Interdisciplinárne aspekty dizajnu I.  /20 kr./

V. Interdisciplinárne aspekty dizajnu II. /20 kr./

zápis

zápis

hodnotenie - zápočet

hodnotenie - zápočet

hodnotenie - zápočet

I. Teória a metodológia vedeckej a umeleckej práce /20 kr./

II. Teória a metodológia dizajnu /20 kr./
zápis

zápis

zápis

hodnotenie - zápočet

hodnotenie - zápočet



Formulár je neoddeliteľnou  súčasťou výročného hodnotenia

Doktorand si volí povinné a povinne voliteľné predmety tak, aby súčet kreditov za študijnú časť bol minimálne 80

Kredity sa udeľujú v rámci dizertačnej skúšky /DzS/

Počet kreditov potrebný na postup-umožnenie dizertačnej skúšky: 30 (za umeleckú resp. publikačnú činnosť)

Za odovzdanie písomnej časti DzS a jej absolvovanie sa priznáva 30 kreditov

Za vedeckú a umeleckú časť  musí získať doktorand za celé štúdium minim.  100  kreditov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Počet kreditov pred obhajobou : 210

Za odovzdanie dizertačnej práce a za obhajobu sa priznáva 30 kreditov

Celkový počet kreditov, ktoré je potrebné získať počas štúdia: 240


