HISTORICKÝ ÚSTAV
Slovenskej akadémie vied


Témy doktorandského štúdia 
externej vzdelávacej inštitúcie

Študijný odbor – číslo 2. 1. 9 – slovenské dejiny

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK pozrite - http://www.fphil.uniba.sk/Doktorandske_studium/konkurz.doc
Interné doktorandské štúdium:


1.	Slovensko v období Jagelovcov (školiteľ Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.). 

2.	Problém lokalizácie Veľkej Moravy v dielach zahraničných historikov (školiteľ Mgr. Ján Steinhübel, CSc.).

3.	Slovensko v tridsaťročnej vojne. Prvý celoeurópsky vojenský konflikt zasiahol aj územie Slovenska (školiteľka  prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.).

4.	Osmansko-slovenské pomedzie v novoveku. Kultúrne, obchodné a vojenské vzťahy s Osmanskou ríšou (uchádzač by mal ovládať modernú turečtinu ). (Školiteľka  prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.).

5.	Fungovanie komorských majetkov ako impulz pre modernizáciu v prvej tretine 19. storočia  (školiteľka PhDr.  Eva Kowalská, DrSc.).

6.	Sociálna politika a sociálne zákonodarstvo  prvých 20 rokov komunistického  režimu v Československu (na Slovensku). (Školiteľ PhDr. Miroslav Londák, CSc.)

Externé doktorandské štúdium:

1.	Prírodné prostredie v stredoveku (vo vybranom regióne), (školiteľ Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc).

2.	Dvorská kultúra zvolenskej vetvy rodu Esterházy (školiteľka PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.).

3.	Nobilitácie a zmena spoločenského postavenia v 18. storočí.  V tomto období nastáva                                                            enormný vzrast skupiny privilegovaného obyvateľstva bez príslušného majetkového základu. Tá mala vplyv na následné vytvorenie občianskej spoločnosti (školiteľ PhDr.  Viliam  Čičaj, CSc.).

4.	Dejiny železničnej dopravy na Slovensku. Menej známe železničné trate, ich výstavba a technické zabezpečenie (školiteľ PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.).


5.	Literálne myšlienkové prúdy na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia (školiteľ  PhDr. Jozef Leikert, PhD).

6.	Úloha evanjelickej cirkvi a inteligencie na Slovensku v 20.-50. rokoch 20. storočia     (školiteľ PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc.)









































HISTORICKÝ ÚSTAV

Slovenskej akadémie vied


Témy doktorandského štúdia 
externej vzdelávacej inštitúcie

          Študijný odbor –  číslo 2. 1. 8. - všeobecné dejiny

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK pozrite - http://www.fphil.uniba.sk/Doktorandske_studium/konkurz.doc
Interné doktorandské štúdium:


1.	Matematika na jezuitských univerzitách (školiteľ RNDr. Miroslav Morovics, CSc.).

2.	Slovanský mýtus v procese formovania moderných slovanských národov (porovnanie     slovenského a chorvátskeho národného hnutia).  (Školiteľka PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc.).

3.	Československá diplomacia a počiatky západoeurópskej integrácie (školiteľka PhDr. Edita Ivaničková, CSc.).

Externé doktorandské štúdium:

1.	Parížska mierová konferencia po II. svetovej vojne (školiteľka PhDr. Edita Ivaničková, CSc.).

2.	Problém odzbrojenia v druhej polovici 20. storočia (školiteľ Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.).


