
 

Pályázatok jegyzéke a 2011-es évben 

 

TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA 

 

 

VEGA 1/0478/11: Az elhízás valamint a mozgásszervi rendszer funkcionális zavarainak 

megelőzése, illetve esetleges kiküszöbölésük a gyermekek és az ifjúság körében 

Kari koordinátor: Baráth László 

Időtartam: 2011/1 – 2011/12 

Kidolgozunk egy edzésprogramot túlsúlyos gyermekek számára, figyelembe véve a 

mozgásszervi rendszer funkcionális zavarainak előfordulását is. Célkitűzésünk az, hogy az 

elkészült módszertani útmutatót eljuttassuk az Oktatásügyi Minisztériumba, az 

egészségügybe, illetve a módszertani központokba. Az útmutató orvosok, tanárok, de a 

nagyközönség számára is hasznos lehet majd, illetve a szülők esetében gyermekeik 

testsúlyának szabályozásában/csökkentésében nyújthat segítséget. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 1 980 € 

 

  

VEGA 1/0795/11: Közép-Európa térsége és kulturális dimenziói 

Kutatásvezető: Miloš Zelenka 

Időtartam: 2011/1 – 2012/12 

A projekt középpontjában a közép-európai térség multikulturalitása, interkulturális 

kapcsolatai, illetve kultúrája szerepel azzal a céllal, hogy terjessze a szlovák kultúrát és 

gondolkodásmódot a térség problémáinak figyelembe vételével (földrajzi terület bizonyos 

kulturális elemekre kiterjesztve) és hozzájáruljon az eddig nem kellő módon reflektált térség 

kifejezés stabilizálásához egyrészt a társadalomtudományokban, másrészt a szélesebb 

társadalmi tudatban. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 5 022 € 2012 – 6 905 € 

 

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 1/0414/11: Nemi identitás irodalomtudomány és nyelvtudomány szempontjából 

Kutatásvezető: Mészáros András 

Időtartam: 2011/1 – 2011/12 

A Gender Studies (a társadalmi nem tanulmányozása) a Women's vagy Feminist Studies és a 

Men's Studies mellett egy olyan elfogadott diszciplína, amely a történelmileg és 

társadalmilag-kulturálisan determinált nemiséggel foglalkozik. Kutatásunk az esszenciálisan 

értett nemiség elutasításából indul ki, és a funkcionálisan és temporálisan értett, 

nagyobbrészt töredékes nemi identitásra támaszkodik. A kutatás multidiszciplináris jellegű 

(irodalom, irodalomtudomány, irodalomtörténet, nyelvtudomány, alkalmazott filozófia). 

Költségvetési támogatás: 2011 – 1 600 € 
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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 államioktatási 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 

 

LP/2011/02/143: A Közép-európai Tanulmányok Karának multikulturális programja 

Felelős vezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2011/1 – 2011/12 

Az összes érdekelt fél tudásának bővítése, nevelési támogatás, fiatalok oktatása az emberi 

jogokról. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 15 210 € 

 

KNM-1583/2011/1.4.1: Multikulturális beszélgetések a Zobor alatt 

Felelős vezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2011/1 – 2011/12 

Az egyes nemzetiségi kisebbségek képviselőivel folytatott beszélgetések sorozata. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 1 200 € 

 

KNM-1577/2011/1.1.6: A nyitrai hallgatók IV. kultúrközösségi tábora   

Kutatásvezető: Mészáros Zsuzsanna 

Időtartam: 2011/1 – 2011/12 

Egy háromnapos honismereti tábor előkészítése és megvalósítása az egyetem 40 diákja 

számára. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 1 500 € 

 

ÚV SR -KNM-1576/2011/1.1.1: Karácsonyi koncert a Konstantin Filozófus Egyetemen 

valamint a zoboralji falvakban 

Felelős vezető: Józsa Mónika 

Időtartam: 2011/10 – 2011/12 

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 Alsóbodokon és 

Nagycéténben. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 1 500 € 

 

ÚV SR -KNM–1578/2011/1.2.5: Partitúra 

Felelős vezető: Benyovszky Krisztián 

Időtartam: 2011/1 – 2011/12 

A "Partitúra" című irodalomtudományi folyóirat első két számának szerkesztése és kiadása. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 3 000 € 

 



KÜLFÖLDI KULTÚRÁLIS ÉS OKTATÁSI PÁLYÁZATOK 

 

BGA-SK006451-009: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 

Tanulmányok Kara tanulmányi programjainak bővítése 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2011/10 – 2012/3 

A magyar nyelvű tanulmányi programok bővítésének támogatása. 

Költségvetési támogatás: 2011 – 4 884 €  
 

BGA-SK006451-008: Új nézőpontok a magyar nyelvű felsőoktatásban a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetemen 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2010/10 – 2011/5 

A magyar nyelvű tanulmányi programok bővítésének támogatása. 

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

 

IX-30/143/1/2010: Magyar nyelvű felsőoktatási képzés a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetemen 

Felelős vezető: Komzsík Attila 

Időtartam: 2010/10 – 2011/5 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán megvalósuló 

magyar nyelvű tanulmányi programok színvonalának emelése. 

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


