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- Interpretácia literárnych diel pre deti a mládež (UAPMJ, Bc., S)
- Úvod do literárnej vedy (UAP-MJ, Bc., S)
- Teória maďarskej literatúry (PEM, Bc., S)
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Bc., P/S)
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- detská a mládežnícka literatúra: žánre súčasnej detskej
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- metodika vyučovania literatúry: vyučovanie detskej
a mládežníckej literatúry prostredníctvom tvorivých
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- autobiografické žánre: teória autobiografie, vyučovanie
a spracovanie autobiografických textov
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