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Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia
1

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia – 2 hodiny seminárov týždenne, 28 hodín za semester, prezenčná metóda; 
Externá forma štúdia – 14 hodín seminárov za semester, prezenčná metóda;
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester štúdia:  
Denná forma štúdia: 3. semester; 
Externá forma štúdia: 4. semester; 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom (25%), príprava projektu diplomovej práce (25%)
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:   
1. Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta, zameranej na vytvorenie diplomovej práce. 
2. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy, informácia o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov, sumarizácia existujúcej odbornej literatúry, metodika práce a metódy skúmania, pracovné postupy, štrukturovanie záverečnej práce, etika a technika citovania, aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu, logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov, úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra: 
Barancová, H. Schronk, R.: Európske a medzinárodné pracovné právo. Bratislava, Vydavateľstvo RUK 1998; 
Barancová, H. Schronk, R.: Pracovné právo, 2. vyd., Sprint 2, 2013;
Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Aleš Čeněk, Plzeň 2012;
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia - osobitná časť, štátne sociálne dávky. Heuréka, Šamorín 2008;
Tröster, P.: Právo sociálního zabezpečení. C.H. Beck, Praha 2008;
Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie vyd., C.H. Beck, 2013;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, ruský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
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FX









Vyučujúci: 
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.,
JUDr. Michal Kuril, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., JUDr. Mária Nováková, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD., Mgr. Jozef Kšiňan, Mgr. Jozef Pavol 	
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2014
Schválil:  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


