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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/KIAO/15

Názov predmetu: Kultúrne inštitúcie a organizácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia predmetu: 25 bodov aktívna účasť na prednáškach, 25 bodov za seminárnu
prácu z vybranej oblasti.
Úspešné hodnotenie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na výučbe (akceptované sú
maximálne 2 absencie). Ak študent prekročí dve povolené absencie na konci semestra vypracuje
extra seminárnu prácu. Ak vymešká viac ako polovicu prednášok v priebehu semestra, nie je možné
predmet ukončiť. Záverečná známka sa vypočítava na základe počtu dosiahnutých bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti z oblasti inštitucionalizácie kultúry, dokáže sa orientovať v oblasti
právnych foriem kultúrnych organizácií. Študent tiež získa základnú orientáciu v špecifikách
jednotlivých typov kultúrnych inštitúcií a organizácií, spôsobe ich financovania, rovnako
nadobudne informácie o typoch grantových agentúr a programov.

Stručná osnova predmetu:
1. Administrácia a inštitucionalizácia kultúry.
2. Typov kultúrnych organizácií, ich špecifikácia a charakteristika.
3. Kultúrne organizácie na Slovensku, databázy.
4. Právna forma.
5. Špecifikácia organizácií a inštitúcií v rôznych oblastiach kultúry a umenia.
6. Neziskové organizácie na Slovensku.
7. Mimovládne organizácie.
8. Siete kultúrnych inštitúcií a organizácií.
9. Medzinárodná spolupráca.
10. Grantové schémy.
11. Grantové agentúry.
12. Štrukturálne fondy v oblasti kultúry.

Odporúčaná literatúra:
KOL: Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia
konfliktov, Partners for Democratic Change - Slovakia, 1998
DRUCKER, P. F.: Řízení neziskových organizací. Management Press, 1994.
KOTLER, P.: Marketing management. Praha: Victoria Publishing, 1995.
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CHOMOVÁ, S., ed.: Aktuálne problémy v miestnej a regionálnej kultúre. Bratislava, NOC 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský.

Poznámky:
Predmet sa realizuje, pokiaľ si ho zapíše minimálne 5 študentov.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

ABS N

0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2014

Schválil: doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc., doc. PhDr. Viera Marková, PhD., prof. PhDr. Peter
Ženuch, DrSc.


