INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

Študijný program: dejiny filozofie
Študijný odbor: 2.1.3 dejiny filozofie
Prijímacie skúšky pozostávajú:
1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2. z ústneho pohovoru z daného odboru,
3. z overenia znalosti svetového jazyka.
V prípade absolventov príbuzných študijných odborov je v rámci prijímacieho konania
povinná skúška z dejín filozofie.
Tézy na skúšku s dejín filozofie:











Antická prírodná filozofia
Platón verzus Aristoteles
Helenistická filozofia
Realistické a nominalistické tendencie v stredovekej filozofii
Človek a príroda v renesančnej filozofii – renesančná humanistická iniciatíva
Karteziánsky obrat vo filozofii
Novoveký empirizmus a metodológia vied
Sociálno-filozofické koncepcie 19. a 20. storočia
Fenomenologická iniciatíva v modernej filozofii
Filozofia jazyka

Odporúčaná literatúra:
Ricken, F.: Antická filosofie. Olomouc: 2002.
Heinzmann, R.: Středověká filosofie. Olomouc 2000.
Hankins, J.: Renesanční filosofie, Vydavateľstvo: OIKOYMENH, 2011.
Coreth, E. – Schöndorf, H.: Filosofie 17. a 18. století. Olomouc, 2002.
Coreth, E. – Ehlen, P. – Schmidt, J.: Filosofie 19. století. Olomouc 2003.
Coreth, E. – Ehlen, P. – Ricken, F.- Haeffner, G.: Filosofie 20. století. Olomouc 2006.
Antológia z diel filozofov, zv. I.- X.
V rámci prijímacieho konania sa budú zohľadňovať aj faktory zvýrazňujúce osobnostné
a odborné predpoklady uchádzača na vedeckú prácu s prihliadnutím na jeho doterajšie
odborné a organizačné aktivity a prospech počas magisterského štúdia:





publikačná činnosť v relevantnom odbore, osobitne v odbore filozofie a dejín filozofie,
aktívna účasť/ocenenie/umiestnenie v ŠVOUČ počas Bc. a Mgr. štúdia,
spolupráca na riešení vedeckých grantov,
absolvované odborné stáže či výmenné pobyty na domácich alebo zahraničných
pracoviskách,







aktívna účasť na vedeckých podujatiach v relevantnom odbore, osobitne v odbore filozofie
a dejín filozofie,
udelené štipendiá/ocenenia,
členstvo v SFZ pri SAV prípadne iných vedeckých združeniach a organizáciách,
iné aktivity spojené s relevantným odborom, osobitne s odborom filozofie a dejín
filozofie,
prospech v magisterskom stupni štúdia.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:
Kritériá:
Maximálny počet bodov:
1. Koncepčnosť, odbornosť, obsahová a logická premyslenosť predloženého projektu
dizertačnej práce (0 – 5 b.), predpokladaný prínos projektu k historicko-filozofickému
skúmaniu (prípadne aktuálnosť a význam pre rozvoj filozofie) (0 – 5 b.)
10 bodov
2. Prezentácia projektu (0 – 4 b.), používanie adekvátneho terminologického aparátu (0 – 4
b.), znalosti a celková orientácia uchádzača v odbore dejín filozofie (0 – 7 b.)
15 bodov
3. Ovládanie cudzieho jazyka (0 – 5 b.)
5 bodov
Spolu
30 bodov

