Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul

Gábor PINTES, PaedDr., PhD.

Rok a miesto narodenia

1974, Dunajská Streda

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

› 1992-1997 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích
predmetov
Pedagogika – Telesná výchova
› 2003 Rigorózne pokračovanie v študijnom odbore
Učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích
predmetov
v špecializácii Pedagogika
› 1999-2004 Doktorandské štúdium v odbore 75-01-9
Pedagogika

Ďalšie vzdelávanie

› 2003 - Úvod do analýzy moderných vysokoškolských
systémov – Budapest
› 2012 – Intenzívny kurz programu filozofie pre deti (P4C)
– Hlohovec

Priebeh zamestnaní

› Od roku 1997 Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

› Na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre je zamestnaný
vo funkcii odborného asistenta a v súčasnosti je
koordinátorom katedrového rozvrhu štúdia v dennej
a externej forme. V rámci svojej pedagogickej činnosti
realizuje prednášky, semináre, cvičenia v bakalárskom
a magisterskom stupni v dennej i externej forme štúdia.
Ide o nasledovné predmety:
UAP, PPSZ, Pedagogika a Andragogika
Teoretické základy pedagogiky- prednášky a semináre
Teória a filozofia výchovy – prednášky a semináre
Filozofia a teória výchovy dospelých – prednášky
a semináre
Historické a filozofické reflexie výchovy - prednášky
a semináre
Etická výchova - prednášky a semináre
Pedagogická axiológia – prednášky a semináre
Rozvíjanie mravného vedomia a prosociálneho správania
– semináre
Predškolská a elementárna pedagogika
Teórie predškolskej a školskej výchovy a vzdelávania prednášky a semináre

Odborné alebo umelecké zameranie

Od roku 2005 aktívne participoval na riešení piatich
vedecko-výskumných projektov VEGA a KEGA:
KEGA 052 UKF-4/2011 pod názvom: „Budovanie
inkluzívneho prostredia v podmienkach vysokej školy“
(spoluriešiteľ)
VEGA č. 1/2644/05 pod názvom: „Teoretické základy
rozvíjania andragogickej pedeutológie a sociálnej
andragogiky v podmienkach spoločenskej praxe výchovy a
vzdelávania dospelých“ (spoluriešiteľ)
VEGA č. 1/0452/08 pod názvom: „Filozoficko antropologické východiská pedagogického myslenia
v európskej tradícii a kultúre“. (spoluriešiteľ)
VEGA č.1/0244/08 pod názvom: „Inovácie profesijných
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kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov“.
VEGA č. 1/0184/11 pod názvom: „Diverzita školskej
populácie ako projekt pedagogickej vedy a východisko
inovácií v súčasnej škole“.
Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje
predovšetkým na nasledovné oblasti:
1.
2.
3.
4.
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky)
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

teleológia a axiológia v edukačných vedách.
teoreticko-koncepčné fundamenty edukácie.
východiská individuálnej koncepcie učiteľa.
program filozofia pre deti – P4C

AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách - 2
AAB Alžbeta Gogová, Štefánia Kročková, Gábor Pintes :
Žiak - sloboda - výchova. - Nitra : UKF, 2004. - 312 s. ISBN 80-8050-675-2.
[G. Pintes – podiel: 4,36 AH – 157 157 znakov]
AAB Gábor Pintes: Svetonázorové a konceptuálne
východiská edukačnej diverzity. Nitra : UKF, 2014. 110 s. – ISBN 978-80-558-0585-6
[G. Pintes – podiel: 5,39 AH – 194 107 znakov]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI) - 1
ACB Jana Duchovičová a kol : Teoretické základy
výchovy a vzdelávania. Nitra : UKF, 2012. - 294 s. ISBN 978-80-558-0144-5.
[G. Pintes – podiel: 3,39 AH – 122 059 znakov]
Ďalšia publikačná činnosť:
Vedecké práce evidované v domácich vedeckých
časopisoch mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADF) – 8
Vedecké práce evidované v zahraničných vedeckých
časopisoch mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE) – 5
Vedecké práce evidované v domácich publikáciách (ABD,
AED, AFB, AFD) – 20
Vedecké práce evidované v zahraničných publikáciách
(ABC, AEC, AFA, AFC) – 3

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus - 2
Citácie v domácich publikáciách evidovaných mimo
databáz ISI WOK a Scopus - 24
Citácie v zahraničných publikáciách evidovaných mimo
databáz ISI WOK a Scopus - 12
Ďalšie ohlasy -2

Kontaktná adresa

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 74
Nitra
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