
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód predmetu: 20000810 Názov predmetu: Technika štúdia a rétorika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: Seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2

Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26

Metóda štúdia:

Vysoká škola:  Technická univerzita v Košiciach

Fakulta:  Fakulta výrobných technológií

Pracovisko:  Katedra prírodných a humanitných vied

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester štúdia: ZS

Semester Študijný program

1.rok ZS Obnoviteľné zdroje energie (OZE_Bc_Dn)

Manažment výroby (MV_Bc_Dn)

Technológie automobilovej výroby (TAV_Bc_Dn)

Počítačová podpora výrobných technológií (PPVT_Bc_Dn)

Manažment výroby (MV_Bc_D_sk)

Progresívne technológie (PgT_Bc_Dn)

Priemyselný manažment (PMž_Bc_Dn)

Počítačová podpora výrobných technológií (PPVT_Bc_D_sk)

Monitoring a diagnostika technických zariadení (MaDTZ_Bc_D)

Monitoring a diagnostika technických zariadení (MaDTZ_Bc_Dn)

Počítačové konštruovanie technických systémov (PKTS_Bc_Dn)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Navrátilová, D.: Technika štúdia a rétorika. Prešov: FVT TU Košice, sídlo Prešov, 2015, ISBN 978-80-553-2427-2

Výsledky vzdelávania:

Problémy súvisiace so zvládnutím metodiky samostatného štúdia. Otázky - ako racionálne študovať,   zásady správneho myslenia a

problémy pamäti a zabúdania. Osobitná pozornosť je venovaná otázkam správneho vyjadrovania myšlienok v ústnej aj písomnej podobe a

podstate rétoriky ako nevyhnutnej súčasti profilu vysokoškolského absolventa.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet

Priebežné hodnotenie (PH):

Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.

Realizácia rétorického vystúpenia. Prezentácia s power-pointom. 80% a aktivita na cvičeniach 20%

Absolvovanie aktivít pre získanie klasifikovaného zápočtu. Celkový výsledok hodnotenia predmetu pozostáva zo súčtu percent aktivít

určených pre klasifikovaný zápočet (maximálne 100%). Pre udelenie zápočtu je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu z % vyčlenených pre

klasifikovaný zápočet, t. j. minimálne 51%.

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými

predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)

Podmieňujúce predmety:

Poznámky:

Stručná osnova predmetu:

Problémy racionalizácie vysokoškolského štúdia. Vysokoškolské štúdium ako forma intenzívnej duševnej činnosti. Ako dosiahnuť

sústredenú pozornosť.  Domáca príprava - základ vysokoškolského štúdia. Informačná revolúcia 20. storočia a ako ju zvládnuť. Metodika

samostatného štúdia a individuálna práca s knihou. Význam a zásady správneho myslenia a problémy pamäti. Úvod do rétoriky. Technika

ústnej reči. Rečnícke žánre. Rétorika v priemyselno-výrobnej, manažérskej a komerčnej oblasti. Obchodné rokovanie z hľadiska rétoriky.

Neverbálna komunikácia. Individuálne vystúpenia študentov.

Stupeň štúdia:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 166
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Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Vyučujúci:

doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.

Schválil: doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.


