Bakalársky študijný program právo - I. stupeň
vysokoškolského štúdia – denná a externá forma štúdia
Právnické štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v I. stupni
vysokoškolského štúdia je jednoodborové 3 – ročné štúdium v študijnom odbore právo.
Študijný program prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania je bakalársky študijný program
v súlade s § 52 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z.o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa umožní po jeho absolvovaní vykonávať určité profesie,
ktoré si vyžadujú predpísaný stupeň vysokoškolského vzdelania. Univerzita Komenského v
Bratislave udelí absolventom tohto programu titul bakalár.
Študijný program je súborom vzdelávacích činností (prednáška, seminár, výberový seminár,
právna klinika, konzultácie, záverečná práca), ktorých plnenie umožňuje získať
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
Súčasťou programu sú priebežné hodnotenia, skúšky, štátna skúška a obhajoba záverečnej
práce.
Bakalársky študijný program právo po prerokovaní v akademickom senáte schvaľuje vedecká
rada fakulty.

Formy bakalárskeho štúdia
Bakalársky študijný program sa uskutočňuje v dennej a externej forme forme štúdia.
Denná forma štúdia je organizovaná prezenčnou formou štúdia, predpokladá účasť na
prednáškach, seminároch a praktických cvičeniach. Prednášky sú nepovinné. Účasť na
seminároch a praktických cvičeniach je povinná. Po ukončení bakalárskeho študijného
programu môže jeho absolvent pokračovať v magisterskom študijnom programe v dvojročnej
dennej forme.
Externá forma štúdia je organizovaná formou troch týždenných sústredení za semester, alebo
každý druhý piatok a sobotu v priebehu semestra. Dôraz sa kladie na samostatné štúdium,
riešenie domácich zadaní a konzultácie. Účasť na sústredeniach je povinná. Po ukončení
bakalárskeho študijného programu môže jeho absolvent pokračovať v
magisterskom študijnom programe 2,5 ročnej externej forme.

Obsah bakalárskeho študijného programu v dennej a externej forme štúdia
Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby študent trojročného bakalárskeho štúdia na
základe vhodnej kombinácie časti propedeutických predmetov s predmetmi verejného a
súkromného práva získal vedomosti a zručnosti, ktoré mu dávajú predpoklady na uplatnenie
sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú vzdelanie na úrovni I. stupňa vysokoškolského
vzdelania.

Ústrednými predmetmi sú ústavné právo, finančné právo, správne právo, občianske právo,
pracovné právo a medzinárodné právo. Správne právo je povinný štátnicový predmet a
ústavné právo, finančné právo a pracovné právo si môže zvoliť študent ako voliteľný
štátnicový predmet. Akceptuje sa tak istá profilácia bakalárskeho štúdia na miestnu a verejnú
správu a zároveň reagovanie na požiadavky vyplývajúce z členstva v EÚ.
Bakalársky študijný program je postavený tak, aby umožnil jeho absolventom pokračovať v
magisterskom študijnom programe v dvojročnej dennej forme. Študent si vyberá z ponuky
povinne voliteľných predmetov, čím si môže prehĺbiť ako jazykovú vybavenosť tak i budúcu
profiláciu.

Charakteristika jednotiek študijného programu
Štúdium v bakalárskom študijnom programe je založené na kreditovom systéme, ktorý
využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sú číselné hodnoty priradené k
jednotkácm študijného programu. Vyjadrujú množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie.
Bežná záťaž študenta za akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Predmet je
tvorený jednotkou študijného programu, ktorou je prednáška, vypracovanie domáceho
zadania, právna klinika. Informačné listy informujú konkrétne o jednotlivých predmetoch a sú
súčasťou prílohovej časti akreditačného spisu.

Splnenie ďalších podmienok na riadne skončenie štúdia
Riadne ukončenie bakalárskeho študijného programu si vyžaduje tiež úspešné vykonanie
štátnej skúšky. Súčasťou štátnej skúšky je predchádzajúca obhajoba záverečnej bakalárskej
práce. Štátna skúška je verejná.
Študent sa na tému bakalárskej práce prihlasuje na konci letného semestra druhého ročníka.
Bakalárska práca má rozsah približne 30 strán. Podrobnosti učtuje Smernica Rektora UKv
Bratislave. Posudky na bakalársku prácu vypracuje vedúci práce a oponent. Hodnotenie
bakalárskej práce sa uskutočňuje klasifikačnými stupňami ako pri ostatných formách
hodnotenia študijných výsledkov.
Posudky si môžu študenti vyzdvihnúť na príslušných katedrách minimálne tri pracovné dni
pred obhajobou. Obhajoba bakalárskej práce prebieha pred štvorčlenou komisiou za účasti
študenta, ktorý ju spracoval, vedúceho práce i oponenta. Pri hodnotení bakalárskej práce sa
zohľadňujú posudky vedúceho práce a oponenta a úroveň obhajoby. Výsledok obhajoby sa
zaznamená do „Zápisu o štátnej skúške“.
Štátna skúška pozostáva z jedného povinného predmetu Správne právo a obhajoby záverečnej
práce.
Štátna skúška sa vykonáva písomnou a ústnou formou. Písomná a ústna skúška sa
uskutočňujú v jeden deň.
Podmienkou vykonania ústnej časti štátnej skúšky je vykonanie písomnej časti štátnej skúšky.
Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov.
Klasifikačná stupnica časti štátnej skúšky je taká istá, ako pri hodnotení študijných výsledkov.

Výsledok štátnej skúšky sa zaznamená do „Zápisu o štátnej skúške“. Ak študent na štátnej
skúške neprospel, alebo sa na nej z vážnych dôvodov nezúčastnil, môže ju konať až v
nasledujúcom (náhradnom) termíne.

Udeľovaný akademický titul
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „Bakalár“ v skratke Bc. na
slávnostnej promócii.

Profil absolventa a jeho uplatnenie







Profil absolventa bakalárskeho študijného programu právo na Právnickej fakulte
UK v Bratislave vychádza z viacerých podmienok a požiadaviek na bakalárske
štúdium.
Požiadavka saturovať potreby praxe na tých výkonných a riadiacich funkciách, ktoré v
zmysle zákona vyžadujú kvalifikačný predpoklad - úroveň I. stupňa vysokoškolského
vzdelania.
Umožniť absolventom bakalárskeho študijného programu bez akýchkoľvek prekážok
pokračovať v magisterskom študijnom programe, v dvojročnej dennej forme.
Absolvent bakalárskeho študijného programu právo by mal získať také teoretické
vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa predovšetkým v oblasti
verejnej a miestnej správy. Zároveň mu umožnia využiť, rozvinúť a uplatňovať
získané poznatky pri aplikácii správneho práva v praxi.

