
 

 

Pályázatok jegyzéke a 2012-es évben 

 

TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA 

 

 

 

VEGA 1/0052/12: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség összefüggésében 

Kutatásvezető: Bauko János 

Időtartam: 2012/1 – 2013/12 

A kutatási projektben a nyelvben és az irodalomban használatos tulajdonnevekkel foglalkozunk, 

különös tekintettel a fordításra és kétnyelvűségre. A kétnyelvűség tulajdonnevekre gyakorolt 

hatásait vizsgáljuk (hivatalos és nem hivatalos) beszédben, írásban (anyakönyvekben, sajtóban, 

internetes oldalakon stb.), illetve irodalmi művekben. A névtani anyagot irodalomtudományi és 

nyelvtudományi (főleg szocioonomasztikai) szempontból vizsgáljuk. 

Költségvetési támogatás: 2012 – 3 724 € 2013 – 3 684 € 

 

 

 

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 € 

 

 



 

 

KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA 

 

KEGA 12 - 0078: A legfontosabb matematikai készségek fejlesztése II – alternatív tanulási 

programok matematikából általános iskolák számára az új állami oktatási program értelmében 

a matematikai műveltség növelésére a PISA hatása szerint 

Felelős vezető: Béla László 

Időtartam: 2012/1 – 2014/9 

A projekt a tananyagok adaptációjára fókuszál, melyek nemezközi pályázatok részeként jöttek létre 

és megfelelnek a szlovák iskolákat látogató diákok igényeinek az új tananyag összeállításához, a 

nemzeti oktatási program célkitűzéseivel összhangban a matematikai műveltség növelésére a PISA 

szerint. 

Költségvetési támogatás: 2012 – 14 286 € 2013 – 9 992 € 2014 – 11 451 €  

 

KEGA 026UKF-4/2012: E-learning tanfolyam a számítógépes biztonságról 

Felelős vezető: Pšenák Ildikó 

Időtartam: 2012/1 - 2013/12 

Általában naponta minden intézményben számos, gyakran nehezen beazonosítható biztonsági 

incidens történik. Ez alól az egyetemek sem kivételek. A pályázat célja egy IT biztonsági e-learning 

tanfolyam megvalósítása úgy, hogy az információs anyag ne csupán a diákoknak, hanem a 

szlovákiai egyetemek alkalmazottainak is alkalmazható legyen. 

Költségvetési támogatás: 2012 – 2 709 € 2013 – 1 871 € 

 



 

 

KÜLFÖLDI KULTÚRÁLIS ÉS OKTATÁSI PÁLYÁZATOK 

 

111471-5/2011: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara 

tanulmányi programjainak bővítése 

Felelős vezető:  Komzsík Attila 

Időtartam: 2011/9 – 2012/6 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara tanulmányi 

programjainak bővítése. 

Költségvetési támogatás: 2011 - 0 € 2012 – 67 923 € 

 

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 € 2012 - 0 € 

 

11 7682-4/2012/KULHON: Képzési programkínálat bővítése a nyitrai KeTK-n 

Felelős vezető:  Komzsík Attila 

Időtartam: 2012/9 – 2013/6 

A magyar nyelvű tanulmányi programok bővítésének támogatása. 

Költségvetési támogatás: 2012 – 35 859€      2013 – 34 245€ 

 

 

 

 

 

 


