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Opatrenie dekana č. 1/2014

Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty

týkajúce sa zásad tvorby rozvrhu hodín na letný semester ak.
roka 2013/2014

Ročník 2014

1 Zásady tvorby rozvrhu

1.1 Rozvrh hodín pre študentov v dennej a externej forme štúdia na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PraF UK“)
na letný semester akademického roka 2013/2014, s výnimkou predmetov
telovýchovy a športu, zabezpečovaných Katedrou právnej komunikácie,
telovýchovy a športu PraF UK vypracúva Komisia dekana PraF UK pre tvorbu
rozvrhu na akademický rok 2013/2014 (ďalej len „komisia“).
Zodpovedný:

komisia

1.2 Komisia pri tvorbe rozvrhu hodín zohľadní hierarchiu študijných
predmetov tak, že prednosť budú mať povinné predmety pred povinne
voliteľnými a výberovými predmetmi a povinne voliteľné predmety pred
výberovými predmetmi.1
Zodpovedný:

komisia

1.3 Rozvrh hodín bude vytvorený pre študentov v externej forme štúdia na
PraF UK tak, aby sa výučba konala spravidla v piatky a soboty.
Zodpovedný:

komisia

1.4 Najneskôr tri týždne pred zverejnením záväznej verzie rozvrhu hodín pre
študentov v externej forme štúdia PraF UK na letný semester akademického
roka, zverejní komisia na webovom sídle PraF UK predbežný rozpis ich
konzultačných sústredení.
Zodpovedný:

1

komisia

Rozdelenie predmetov vychádza z čl.10 ods.2 vnútorného predpisu PraF UK č. 6/2012 Študijného poriadku
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

1.5 Povinné predmety študentom spravidla nebudú v rozvrhu hodín
kolidovať.
Zodpovedný:

komisia

2 Tvorba rozvrhu

2.1 Pracovnú verziu rozvrhu hodín zašle komisia do 27. januára 2014 na
pripomienkovanie vedúcim, tajomníkom a sekretariátom katedier PraF UK
a študentským senátorom akademického senátu PraF UK prostredníctvom
internej e-mail komunikácie PraF UK.
Zodpovedný:

komisia

2.2 Pripomienky k pracovnej verzii rozvrhu hodín môžu predkladať členovia
akademickej obce PraF UK2 do 5. februára 2014 prostredníctvom internej e-mail
komunikácie PraF UK na rozvrh@flaw.uniba.sk. Na pripomienky podané po
stanovenom termíne komisia nebude prihliadať.

2.3 O zapracovaní pripomienok do pracovnej verzie rozvrhu hodín rozhodne
komisia. V prípade, ak komisia neakceptuje pripomienku člena akademickej
obce, upovedomí o tomto rozhodnutí predkladateľa pripomienky a uvedie
dôvody, pre ktoré pripomienkam nebolo možné vyhovieť.
Zodpovedný:

komisia

2.4 Záväznú verziu rozvrhu hodín zverejnení komisia do 10. februára 2014
na webovom sídle PraF UK.
Zodpovedný:

2

komisia

Vychádza z čl.11 ods.1 vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty

2.5 Od zverejnenia záväznej verzie rozvrhu hodín na webovom sídle PraF
UK, nebude možné vykonávať jeho zmeny.

Zodpovedný:

dekan PraF UK

3 Prihlasovanie sa do seminárnych skupín

3.1 Počet študentov v seminárnych skupinách pri povinne voliteľných
a výberových predmetoch určí komisia.
Zodpovedný:

komisia

3.2 Počet študentov pri povinne voliteľných a výberových predmetoch je
spravidla 20 až 25 v jednej seminárnej skupine.
Zodpovedný:

komisia

3.3 Zápisy rozvrhových akcií do systému AIS2 vykonajú vedúci, sekretariáty,
alebo tajomníci katedier PraF UK podľa záväznej verzie rozvrhu hodín do 13.
februára 2014.
Zodpovední:

vedúci katedier PraF UK

3.4 Kontrolu zápisov rozvrhových akcií v systéme AIS2 vykoná prodekan pre
pedagogickú činnosť 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia dennej a externej
formy PraF UK v spolupráci s lokálnym administrátorom AIS2 PraF UK, tak,
aby do 14. februára 2014 boli vypísané v systéme AIS2 všetky rozvrhové akcie
na prihlasovanie sa do seminárnych skupín študijných predmetov.
Zodpovední:prodekan pre pedagogickú činnosť 1. a 2. stupňa vysokoškolského
štúdia dennej a externej formy PraF UK, lokálny administrátor
AIS2 PraF UK

3.5 Prihlasovanie sa študentov dennej a externej formy štúdia PraF UK do
seminárnych skupín študijných predmetov prostredníctvom systému AIS2 bude
prebiehať od 17. februára 2014 do 20. februára 2014.

3.6 O termínoch prihlasovania sa študentov do rozvrhových akcií v systéme
AIS2 upovedomí študijné oddelenie PraF UK študentov prostredníctvom
oznamu zverejneného na webovom sídle PraF UK do 10. februára 2014.
Zodpovedný:

vedúca študijného oddelenia PraF UK

3.7 O termínoch prihlasovania sa študentov do rozvrhových akcií v systéme
AIS2 upovedomí lokálny administrátor AIS2 PraF UK príslušných
zamestnancov Centra informačných technológií Univerzity Komenského v
Bratislave.
Zodpovedný:

lokálny administrátor AIS2 PraF UK

3.8 Vedúci katedier zašlú do 17. februára 2014 prostredníctvom internej email komunikácie PraF UK na rozvrh@flaw.uniba.sk informácie o vyučujúcich
prednášok, seminárov a konzultačných sústredení jednotlivých študijných
predmetov v dennej a externej forme štúdia, ktorých výučbu katedra
zabezpečuje podľa nasledovných pravidiel:
a) Ku každej prednáške, semináru a konzultačnému sústredeniu študijného
predmetu bude uvedené meno a priezvisko vyučujúceho, ktorý bude
uskutočňovať ich výučbu.
b) V prípade, ak bude uskutočňovať výučbu prednášok a seminárov viacero
vyučujúcich, uvedie sa meno a priezvisko vyučujúceho, u ktorého je
predpoklad, že bude uskutočňovať väčšinu výučby, inak meno
a priezvisko jedného z vyučujúcich.
c) Pri prednáškach, seminároch a konzultačných sústredeniach predmetov, v
ktorých uskutočňujú výučbu študenti doktorandského štúdia pod vedením

školiteľa bude uvedené meno a priezvisko študenta doktorandského
štúdia, ako aj školiteľa.
Zodpovední:

vedúci katedier PraF UK

4 Preradenie medzi seminárnymi skupinami

4.1 V prípade kolízie v rozvrhu hodín má študent možnosť sa preradiť po
dohode s dotknutými vyučujúcimi do inej skupiny seminára študijného
predmetu, zrušiť si študijný predmet, či zmeniť si výberový či povinne voliteľný
predmet, pri rešpektovaní jeho kapacitného obmedzenia.3

4.2 Preradenie do inej seminárnej skupiny študijného predmetu môže povoliť
vyučujúci, ku ktorému sa študent preraďuje, len ak počet študentov v seminárnej
skupine neprekročí pri povinných predmetoch 25 študentov.

V Bratislave, dňa 24. januára 2014

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
dekan fakulty

3

Vychádza z čl.12 ods.9 vnútorného predpisu PraF UK č. 6/2012 Študijného poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty.

