
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

Fakulta stredoeurópskych štúdií 

 

Návrh 

vymenúvacej komisie na menovanie dr. habil. PaedDr. Kristiána Benyovszkého, PhD. 

(Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

za profesora v odbore Cudzie jazyky a kultúry 

 

 

Inauguračná komisia v zmysle § 5 ods. 11 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor na svojom zasadnutí dňa 4. 10. 2019 za účasti oponentov vyhodnotila a posúdila: 

1. plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 

2. predložené doklady, 

3. plnenie kritérií pre inauguračné konanie na FSŠ UKF v Nitre,  

4. odbornú a obsahovú úroveň inauguračného spisu, 

5. oponentské posudky vrátane záverečných stanovísk oponentov, 

6. odbornú úroveň prednesenej inauguračnej prednášky, 

7. úroveň pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača. 

Na základe komplexného zhodnotenia pedagogickej, odbornej a vedeckovýskumnej činnosti 

dr. habil. PaedDr. Kristiána Benyovszkého, PhD., a oponentských posudkov, inauguračná 

komisia v zhode s oponentmi konštatuje, že menovaný nielen spĺňa, ale aj prekračuje kritériá 

stanovené VR FSŠ UKF v Nitre na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného 

a inauguračného konania Cudzie jazyky a kultúry. Menovaný predstavuje v slovenskej a 

zahraničnej vedeckej komunite uznávanú osobnosť s veľkým vedeckým potenciálom, vysokým 

morálnym kreditom a skúseného pedagóga s didaktickými schopnosťami. Jeho vedecké práce 

dosiahli medzinárodné uznanie. 

 

Inauguračná komisia v zmysle § 5 ods. 11 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor predkladá predsedovi Vedeckej rady FSŠ UKF v Nitre návrh s odporúčaním schváliť 

návrh na vymenovanie dr. habil. PaedDr. Kristiána Benyovszkého, PhD., za profesora v odbore 

habilitačného a inauguračného konania Cudzie jazyky a kultúry. 
 

Inauguračná komisia: 

prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.      

prof. Péter Szirák, PhD., DSc.      

prof. György Eisemann, CSc., DSc.     

prof. Dr. Antal Bókay, DSc.      

 

Oponenti: 

prof. Dr. Tamás Bényei, DSc.      

prof. Dr. István Dobos, DSc.      

prof. Dr. Zsófia Szilágyi, DSc.      

 

V Nitre dňa 4. októbra 2019     

prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. 

       predseda vymenúvacej komisie 


