
Projektek jegyzéke a 2010-es évben 

 
 

TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA 

 

VEGA 1/0057/10: Humor az iróniában, irónia a humorban  

Kutatásvezető: Žilka Tibor 

Időtartam: 2010/1 – 2011/12 

A projekt célja a humor és egyes válfajainak a művészetben, főleg az irodalomban való 

bemutatása történelmi, szemantikai, kulturális valamint nyelvészeti szempontból. 

Költségvetési támogatás: 2010 - 0 € 2011 – 6 288 € 

 

  

VEGA 1/0863/08: Fordítás a magyar-szlovák kétnyelvűség szlovákiai kontextusában 

Kutatásvezető: Vančoné Kremmer Ildikó 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

A kutatás a szóbeli és írásbeli fordításokra, valamint azon extralingvális tényezők (pl. 

célcsoport, kor, a mi kutatásunk szempontjából azonban az internet technikai lehetőségei is) 

funkciójának feltérképezésére fókuszál, melyekről általánosan ismert, hogy döntő befolyással 

bírnak a nyelv szerkezetére, illetve dinamikájára. A kutatás empirikus adatok, hivatalos 

fordítások és internetes weboldalak felhasználásán alapszik. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 119 000 SKK 2009 – 4 896 € 2010 – 3 193 € 

 

VEGA 1/0443/08: Testfelépítés (szomatotípus) mint az eredményességi tényezők egyike 

szlovákiai extraligás vízipólósoknál Szlovákiában és külföldön 
Kari koordinátor: Viczay Ildikó 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

A projekt megvalósításával új információkra tehetünk szert a sportantropológia terén 

sportolók egy specifikus rétegéről. A normák kidolgozása segíthet az edzőknek tökéletesíteni 

a vízipólósok szomatikus, illetve motorikus teljesítőképességének felmérését. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 33 000 SKK 2009 – 1 095 € 2010 – 1 095 € 

 

VEGA 1/0844/08: Piarista és neotomista tradíció (kultúrtörténeti és történetfilozófiai 

elemzés) 
Kutatásvezető: Bárczi Zsófia 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

Az alapkutatás célja a piarista hagyomány feltérképezése. A történelmi Magyarországon a 

piaristák legjelentősebben a mai Szlovákia területén képviseltették magukat. A 

természettudományok területén elért eredményeik eddig nem voltak kellőképpen feltárva. A 

filozófia megítélésében is részben szerepük volt. A 20. század első felének szlovák filozófiai 

gondolkodásában két vonulat kristályosodott ki: a szcientista és a neotomista. Kutatásunk a 

korabeli filozófia és teológia szlovák gondolkodásba való beépülésének bemutatására 

irányul. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 150 000 SKK 2009 – 1 534 € 2010 – 1 534 € 

 

VEGA 1/07/33/08: Politika, etnopolitika és identitás 

Kutatásvezető: Németh István 

Időtartam: 2008/1 – 2010/12 

A projekt fő célja, hogy elemezze a globalizáció kihívásaival kapcsolatos problémákat. A 

mentálpolitika számos topológiai kérdése (pl. a saját és mások terének, a közelinek és a 

távolinak a határai stb.) gyakran nem egyértelmű vagy zavaró. A kutatás az identitás és a 
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másság, az együttélés, a személyes, a kollektív, a nemzetiségi valamint etnikai identitások 

ellentétjét, a multikulturalitás és a regionalitás problémakörét is érinti. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 33 000 SKK 2009 – 737 € 2010 – 737 € 

 

 



KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA 

 

KEGA 250-029UKF-4/2010: Az esztétikai nevelés mint interdiszciplináris és intertextuális 

tárgy módszertanának kialakítása 

Kari koordinátor: Žilka Tibor 

Időtartam: 2010/1 – 2011/12 

A projekt középpontjában az egyetemeken folyó esztétikai nevelés oktatásának korszerűsítése 

áll. Magában foglalja a korábbi oktató-nevelő irányultságot, kiváltképpen az intertextuális és 

tantárgyközi kapcsolatokat, amelyek látensen vannak jelen. A hangsúly a hallgatók 

személyiségfejlődésére, egyéni kreatív gondolkodására helyeződik. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 8 055 € 2011 – 6 653 €  

 

KEGA 3/7001/09: A legfontosabb matematikai készségek fejlesztése – alternatív tanulási 

programok matematikából általános iskolák számára az új állami oktatási program 

értelmében a matematikai műveltség növelésére a PISA hatása szerint 
Feleős vezető: László Béla  

Időtartam: 2009/1 – 2011/12 

Az OECD PISA tanulmányok felfedték a matematikai felkészülés hiányosságait 15 éves 

diákoknál a tudás és készségek alkalmazásában a társadalmon belül. A projekt a tananyagok 

adaptációjára, a tradícióinkkal összhangban lévő, új oktatási anyagok alkotására, valamint 

egy alternatív tanulmányi program kidolgozására fókuszál általános iskolák számára. 

Költségvetési támogatás: 2009 – 14 400 € 2010 – 20 307 € 2011 – 8 572 € 

 



EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI FEJEZETI TÁMOGATÁSOK  

 

MK-1045/2010/6.1.9: A Közép-európai Tanulmányok Kara magyar nemzetiségű diákjainak 

kutlturális identitása 

Kutatásvezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2010/1 – 2010/12 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara diákjainak 

kulturális identitását vizsgáló szociológiai felmérés előkészítése és megvalósítása. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 4 000 € 

 

MK-1044/2010/6.1.9: Olvasás – retrográd jelenség? 

Kutatásvezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2010/1 – 2010/12 

A projekt előkészítése, az olvasási szokásokra irányuló kutatások másodlagos vizsgálata, 

valamint az olvasás szociológiai szempontból való kutatása. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 4 000 € 

 

MK-1047/2010/6.1.6: A nyitrai hallgatók II. kultúrközösségi tábora   

Felelős vezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2010/1 – 2010/12 

Egy négynapos tábor szervezése és kivitelezése, mely a rozsnyói térség kultúrájának, 

közösségi, illetve környezeti értékeinek megismerésére irányul. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 3 000 € 

 

1RNGV4TBAG: Karácsonyi egyetemi koncert a zoboralji falvakban 

Felelős vezető: Józsa Mónika 

Időtartam: 2010/10 – 2010/12 

Az első fázisban az egyetem magyar kórusa egy intenzív összpontosításon vesz részt Deákin. 

Az összpontosítás célja a karácsonyi repertoár begyakorlása. A projekt második fázisát maga 

a karácsonyi koncert megvalósulása jelenti az egyetemen, valamint Füleken és Nagykéren. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 2 500 € 

 

Q8HS9IPFTM: Fiatal karmesterek alkotóműhelye – zárókoncert  

Felelős vezető: Józsa Mónika 

Időtartam: 2010/7 – 2010/7 

A projekt fiatal, pályakezdő pedagógusok és zenei nevelést hallgató diákok támogatására 

orientálódik, illetőleg elméleti és gyakorlati készségek elsajátítására a kórusvezetés terén. A 

nyitrai magyar egyetemi kórus ebben az esetben mint gyakorló kórus szerepel. Az elsajátított 

tudást és a kórusvezetés terén szerzett tapasztalataikat a résztvevők egy ünnepi zárókoncerten 

mutatják be.  

Költségvetési támogatás: 2010 – 2 300 € 

 

M-09-105/0001-00: Magyar tudósok aránya Szlovákiában a tudomány és kutatás terén  

Kutatásvezető: Bauko János 

Időtartam: 2010/1 – 2010/12 

Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Közép-európai Tanulmányok Karán a 

„Magyar tudósok aránya Szlovákiában a tudomány és kutatás terén“ elnevezésű 

előadássorozat, mely lehetőséget ad külföldi és hazai szakértők tudományos vitájára. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 1 200 € 

 



10-0026: Az 50 éves magyar pedagógusképzés Nyitrán – kulturális fesztivál 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2010/3 – 2010/4 

Az ünnepi alkalom apropóján egy tudományos konferencia és különféle kulturális események 

kerülnek megrendezésre. Szintén az évforduló kapcsán készül majd egy dokumentumfilm, 

valamint egy kiállítás az elmúlt 50 évben keletkeztek diáklapok művészeti alkotásaiból, 

amelyeknek tanárok és hallgatók egyaránt alkotói voltak. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 2 500 € 

 

MK-1051/2010/6.2.5: Partitúra 

Felelős vezető: Benyovszky Krisztián 

Időtartam: 2010/1 – 2010/12 

Jelentős külföldi szerzők szakszöveg-fordításainak megjelentetése, nemzetközi konferenciák 

anyagai, illetve irodalomtudományi publikációk recenziói. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 6 000 € 

 

RFT4W1JKRD: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Kara fennállásának 50. évfordulójára hallgatóink munkáiból rendezett kiállítás 

Felelős vezető: Czafrangó Sylvia 

Időtartam: 2010/4 – 2010/12 

A kiállítás célja megismertetni a közönséget a kar hallgatóinak legigényesebb munkáival. 

Nem utolsó sorban betekintést nyújt a laikus szemnek a képzőművészetet oktató pedagógusok 

és hallgatók kreatív együttműködésébe. A projekt célkitűzése és végeredménye egy a kiállítás 

anyagát összefoglaló multimédiás hordozó valamint katalógus megjelentetése. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 2 850 € 

 

 



KÜLFÖLDI KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI PROJEKTEK 

 

BGA-SK006451-008: Új perspektívák a magyar nyelvű felsőoktatásban Nyitrán 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2010/10 – 2011/5 

A magyar nyelvű tanulmányi programok kínálatának bővítése és támogatása. 

Költségvetési támogatás: 2010 - 0 € 2011 – 36 877 € 
 

MAV-09-0020: A magyar kisebbség kulturális örökségének vizsgálata Szlovákiában 

Kutatásvezető: Vančoné Kremmer Ildikó 

Időtartam: 2009/6 – 2010/6 

A projekt a szlovákiai magyar kisebbség kulturális örökségével kíván foglalkozni. Az első 

fázisban a kulturális örökséget nyelvtudományi és irodalomtudományi szempontból vizsgálja. 

Költségvetési támogatás: 2009 - 0 € 2010 – 1 609 € 
 

VF -N-09-105/0001-00: Visegrad School program 

Felelős vezető: Vančoné Kremmer Ildikó 

Időtartam: 2009/9 – 2010/1 

Külföldi diákok a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. 

Költségvetési támogatás: 2009 – 3 000 € 2010 - 0 € 

 

SK006451-006: Új nézőpontok a nyitrai magyar nyelvű felsőoktatási képzésben 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2009/11 – 2010/5 

Humán erőforrások fejlesztése a karon, részben magyar nyelvű tanulmányi programok 

kínálatának bővítése érdekében. 

Költségvetési támogatás: 2009 - 0 € 2010 – 44 095 € 

 

IX-40/259/1/2009: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar nyelvű felsőoktatási 

képzésének támogatása 
Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2009/9 – 2010/6 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán megvalósuló 

magyar nyelvű képzést biztosító pedagógusok anyagi támogatása. 

Költségvetési támogatás: 2009 – 56 016 € 2010 - 0 € 

 

IX-30/143/1/2010: Magyar nyelvű felsőoktatás a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen 

Időtartam: 2010/10 – 2011/5 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

A projekt a magyar nyelvű oktatás színvonalának emelésére irányul a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. 

Költségvetési támogatás: 2010 – 35 927 € 2011 – 18 614 € 

 

COMENIUS-134312-LLP-1-2007-1-DE-CO: Developing Quality in Mathematics Education 

II (A matematikaoktatás minőségének fejlesztése II) 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2007/10 – 2010/9 

A projekt a magyar nyelvű oktatás színvonalának emelésére irányul a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. 

Költségvetési támogatás: 2008 – 161 774 SKK 2009 - 0 €    2010 - 4486 € 2011 - 645 € 

http://www.dqime.uni-dortmund.de/
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LLP-LdV-TOI-2008-HU-012: Communicating Science – Courses and Manuals for 

Teachers and Trainers 

Felelős vezető: Pšenák Ildikó 

Időtartam: 2008/10 – 2010/9 

A projekt középpontjában a pedagógusok továbbképzése állt a tudományos kommunikáció, 

illetve a médiapedagógia terén. A kutatás vezető intézménye a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) volt, a Közép-európai Tanulmányok Kara partnerintézményeként 

vett részt a projektben. 

Költségvetési támogatás: 2008 - 0 SKK 2009 – 11 802 € 2010 – 11 802 € 
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