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Článok I 

1. Študenti doktorandských študijných programov v dennej forme sa podieľajú na 

pedagogickej činnosti v priemere najviac štyri hodiny týždenne. 

2. V záujme zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“) sa študenti 

doktorandských študijných programov nepodieľajú na skúšaní semestrálnych skúšok 

(vrátane semestrálnych skúšok v rámci kombinovaného skúšania) v bakalárskych 

a magisterských študijných programoch, a to aj v prípadoch, keď doktorand bol 

vyučujúcim daného predmetu; to nevylučuje takú účasť doktorandov na skúšaní, ktorá 

nemá vplyv na samotné preverovanie vedomostí a zručností študenta a hodnotenie 

študenta (napríklad dozor pri písomných skúškach). 

3. V záujme zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na fakulte študenti 

doktorandských študijných programov nesmú byť oponentmi záverečných prác 

v bakalárskych a magisterských študijných programoch. 

4. Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „dekan 

fakulty“) môže na návrh vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu a so súhlasom 

školiteľa udeliť výnimku doktorandovi z uplatňovania odseku 2 alebo 3, pokiaľ ide 

o významného odborníka z praxe, ktorý je dostatočnou zárukou zabezpečenia kvality 

vysokoškolského vzdelávania na fakulte, a nemá to vplyv na plnenie študijných 

a vedeckých povinností daného študenta alebo ak takýto doktorand je zaradený na 

funkčnom mieste odborného asistenta.  

5. Vedúci katedier a riaditelia ústavov sú povinní bezodkladne zabezpečiť dodržiavanie 

tohto opatrenia.  

6. Vedúci katedier a riaditelia ústavov sú povinní bezodkladne zabezpečiť dodržiavanie 

tohto opatrenia aj v prípade záverečných prác, ktoré boli už odovzdané, ale študent sa 

nezúčastnil ešte žiadneho termínu obhajoby tejto záverečnej práce. 

7. Vedúci katedier a riaditelia ústavov sú povinní do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti 

tohto opatrenia podať dekanovi fakulty správu o plnení tohto opatrenia a o prijatých 

krokoch na zabezpečenie dodržiavania tohto opatrenia. 

 

Článok II 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2018 týkajúce 

sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2017/2018  sa mení a dopĺňa 

takto: 

V odseku 7 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Študent doktorandského študijného 

programu nemôže byť skúšajúcim, pokiaľ opatrenie dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2018 neustanovuje inak.“ 

 

Článok III 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

V Bratislave, 10. mája 2018 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

      dekan fakulty 

 

 

 


