
Študijný plán - od 2016/2017 

Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva - denná forma 

ročník semester charakter predmetu predmet kredity 

1. zimný povinné predmety Metodológia vedy a vedeckej práce 6 

      Právna historiografia a teória práva 1 6 

      Právna veda (teória, systém, metodológia) 1 6 

    povinne voliteľné predmety Filozofia práva v 20. storočí 4 

      Internetové právo 4 

      Kánonické právo (kódexy 13. až 20. storočia) 4 

      Manažment vedeckých projektov (granty) 4 

      Právna romanistika 4 

      Štátoveda (sociálny, neoliberálny a právny štát) 4 

    voliteľné predmety Rétorika, eristika, argumentácia v teórii práva 2 

      Vysokoškolská didaktika práva 2 

  letný povinné predmety Právna historiografia a teória práva 2 6 

      Právna veda (teória, systém, metodológia) 2 6 

    povinne voliteľné predmety Dejiny práva na Slovensku v 20. storočí 4 

      Dejiny právneho myslenia 4 

      Kódexy súkromného práva 19. a 20. storočia 4 

      Ľudské práva v judikatúre 4 

      Porovnávacie ústavné právo 4 

      Právny výskum (normatívny, sociologický) 4 

      Právo a technológie 4 

      Trestné zákonníky 19. a 20. storočia 4 

2. zimný  povinné predmety Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia 6 

    

povinne voliteľné predmety Vedecká práca vo vednom odbore teória a dejiny štátu a práva (teória, 
metodika, prax) 

3 

  letný povinné predmety Dizertačná skúška 20 

      Metodika kvalitatívnych právnych výskumov 5 

3. letný povinné predmety Dizertačná práca a jej obhajoba 30 

     



Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva - externá forma 

ročník semester charakter predmetu predmet kredity 

1. zimný povinné predmety Metodológia vedy a vedeckej práce 6 

      Právna historiografia a teória práva 1 6 

      Právna veda (teória, systém, metodológia) 1 6 

    povinne voliteľné predmety Filozofia práva v 20. storočí 4 

      Internetové právo 4 

      Kánonické právo (kódexy 13. až 20. storočia) 4 

      Manažment vedeckých projektov (granty) 4 

      Právna romanistika 4 

      Štátoveda (sociálny, neoliberálny a právny štát) 4 

    voliteľné predmety Rétorika, eristika, argumentácia v teórii práva 2 

      Vysokoškolská didaktika práva 2 

  letný povinné predmety Právna historiografia a teória práva 2 6 

      Právna veda (teória, systém, metodológia) 2 6 

    povinne voliteľné predmety Dejiny práva na Slovensku v 20. storočí 4 

      Dejiny právneho myslenia 4 

      Kódexy súkromného práva 19. a 20. storočia 4 

      Ľudské práva v judikatúre 4 

      Porovnávacie ústavné právo 4 

      Právny výskum (normatívny, sociologický) 4 

      Právo a technológie 4 

      Trestné zákonníky 19. a 20. storočia 4 

2. zimný  povinné predmety Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia 6 

   

povinne voliteľné predmety Vedecká práca vo vednom odbore teória a dejiny štátu a práva (teória, 
metodika, prax) 

3 

  letný povinné predmety Dizertačná skúška 20 

      Metodika kvalitatívnych právnych výskumov 5 

4. letný povinné predmety Dizertačná práca a jej obhajoba 30 

 

  



Celkový počet kreditov za celé interné (trojročné) doktorandské štúdium: 180 kreditov 

Celkový počet kreditov za celé externé (štvorročné) doktorandské štúdium: 180 kreditov 

 

Z toho za: 

- študijnú a pedagogickú oblasť 110 kreditov (vrátane dizertačnej skúšky, vrátane za dizertačnú prácu prijatú k obhajobe 30 

kreditov) 

- za tvorivú činnosť v oblasti vedy 70 kreditov 

 

Podmienky pre postup do vyššie ročníka: 

a) za prvý ročník minimálne 40  kreditov v záväznej štruktúre 

b) za druhý ročník minimálne 30  kreditov v záväznej štruktúre + 20 kreditov dizertačná skúška 

c) pred predložením dizertačnej práce na obhajobu 150 kreditov 

 

Štruktúra kreditov (záväzné minimum): 

I. za celé obdobie štúdia: 

a) študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť 

Ročník Počet kreditov 

1. 46 (z toho PVP 8 

kreditov) 

2. 14  

3. 0 

Dizertačná skúška 20 

Odovzdanie 

diz.práce 

30 

Celkom 110 



 - po 18 mesiacoch štúdia a získaní minimálne 50 kreditov 

b) tvorivá činnosť v oblasti vedy 

Ročník Počet kreditov 

1. 10 

2. 30 

3. 30 

Spolu 70 

 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy: 

 Počet kreditov 

Publikácia v karentovanom časopise 30 – 35 

Publikácia v zahraničnom časopise, recenzovanom zborníku 20 – 30 

Publikácia v domácom vedeckom časopise, recenzovanom zborníku 12 – 25 

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 15 – 20 

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku, 

abstrakt, rozšírený abstrakt, autorstvo – spoluautorstvo) 

 

10 – 15  

Získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ 10 – 20 

Získanie fakultného grantu pre doktorandov 8 – 10 

Účasť na riešení vedeckého projektu (spoluriešiteľ) 3 – 15 

Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov 6 – 10 

Iné činnosti (organizácia konferencie a pod.) 6 – 8 



Prednáška na odbornom seminári pracoviska 3 – 6 

Ukončenie definovanej etapy práce na vlastnej výskumnej téme  5 – 10 

Citácia v domácom, zahraničnom zdroji, SCI 2 – 4 

 

Študijný program v externom doktorandskom štúdiu (určí školiteľ so zreteľom na činnosti uvedené v programe interného štúdia): 

 

 

Ročník 

 

Počet kreditov 

Študijná a peda-

gogicko-vzdelá-

vacia činnosť  

Tvorivá činnosť 

v oblasti vedy 

1. 56 46 10 

2. 24+20 14+20 20  

3. 10 - 20 

4. 20 + 30  30 20 

spolu 180 110 70 

 - dizertačná skúška 

 odovzdanie dizertačnej práce 
 


