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Semester/akademický rok:
letný semester, 2021/2022
Študijný program/stupeň/forma:
právo/denná
Názov predmetu:
Teória práva 2
Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach
a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené online.
b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená.
c) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminára tej skupiny, do ktorej sa prihlásil, môže sa
so súhlasom daného vyučujúceho zúčastniť iného seminára v danom týždni toho istého vyučujúceho a
so súhlasom zástupcu vedúceho katedry seminára iného vyučujúceho, ak to kapacitné možnosti danej
seminárnej skupiny umožňujú; v takomto prípade sa to nepovažuje za neúčasť na seminári v danom
týždni.

V.

Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch:
V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú matériu samoštúdiom
a dohodnúť si formu náhradného plnenia so svojim vyučujúcim.

VI.

Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia:
a) Priebežné hodnotenie: aktivita na seminárnych cvičeniach (10% z celkového hodnotenia) a písomný
test (10% z celkového hodnotenia)
b) Opravné priebežné hodnotenie: ústne preskúšanie z matérie z celého semestra (5 otázok, 20%)
c) Skúška: ústna skúška (80% z celkového hodnotenia) z otázok, ktoré sú zverejnené na stránke katedry:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/Akademicky_rok_2021_2022/
Teoria_prava_2_otazky_skuska.pdf

VII.

Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy priebežného hodnotenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teória práva a právna veda
Právo, spoločnosť a kultúra
Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva
Demokracia a právny štát
Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomí
Právo a ekonómia

Termín a presný čas priebežného hodnotenia bude zverejnený na stránke katedry.
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Informácia o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného hodnotenia,
ktoré ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného hodnotenia podľa čl. 13
ods. 4 Študijného poriadku fakulty:
Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí sa nezúčastnili riadneho
termínu priebežného hodnotenia a preukážu, že sa z objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme
skúšania nemohli zúčastniť.

IX.

Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne
priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích
činnostiach
Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, alebo na preskúšaní nepreukáže dostatočnú
mieru samoštúdia, študent nie je z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je
neklasifikovaný – „X“).
Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 12,5 bodu, inak študent nie je z predmetu
hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).

X.

Doplňujúca informácia
Sylabus predmetu, resp. tematické zameranie seminárnych cvičení je analogické k harmonogramu
prednášok:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/Akademicky_rok_2021_2022/Teo
ria_prava_2_harmonogram_denna_forma.pdf

Archív prednášok, resp. odkazy na jednotlivé prednášky sú na nasledovnej stránke:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-filozofie-prava/prednasky/

V Bratislave, 14.2.2022
Osoba zodpovedná za obsah:
doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
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