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Vec 
Rozhodnutie o zosúladení spoločného študijného programu Ekonómia a právo (bEaP15, 
bEaPx15) 
 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Akreditačná rada fakulty“) 
ako orgán príslušný na konanie podľa čl. 36 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 23/2021 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej len „vnútorný systém kvality UK“) vo veci zosúladenia spoločného študijného programu Ekonómia a právo 
v kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a manažment v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme 
štúdia (kód CRŠP 22001) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105893) v slovenskom jazyku  (bEaP15, bEaPx15) s 
vnútorným systémom kvality UK a so Štandardmi pre študijný program vydanými Slovenskou akreditačnou 
agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „Štandardy“) vydáva podľa čl. 37 ods. 1 vnútorného systému kvality UK 
toto 
 

ROZHODNUTIE 
I. 

Akreditačná rada fakulty podľa čl. 36 ods. 3 vnútorného systému kvality UK  
 
schvaľuje návrh na zosúladenie spoločného študijného programu Ekonómia a právo v kombinácii 
študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a manažment v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme 
(kód CRŠP 22001) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105893) v slovenskom jazyku  (bEaP15, bEaPx15)  
 
uskutočňovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v spolupráci s Ekonomickou 
univerzitou v Bratislave, Národohospodárskou fakultou, so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo pre študijné programy.  
 

II. 
Akreditačná rada fakulty podľa čl. 36 ods. 4 vnútorného systému kvality UK postupuje návrh na schválenie 
Akreditačnej rade Univerzity Komenského v Bratislave.  
 

Odôvodnenie: 
1. Konanie o posúdenie zosúladenia študijného programu sa začalo na návrh garantov študijného programu prof. 

JUDr. Matúša Nemca, PhD. a prof. Ing. Evy Muchovej, PhD., zo dňa 26.05.2022, ktorý bol vypracovaný príslušnou 
radou študijného programu.  

2. Akreditačná rada fakulty prerokovala návrh spolu s predloženou dokumentáciou na svojom zasadnutí dňa 
30.05.2022.  

3. Akreditačná rada fakulty sa zhodla, že daný študijný program: 
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a) je tvorený v súlade s dlhodobým zámerom UK a PraF UK a stratégiou rozvoja UK a PraF UK, je v súlade so 
súčasnou úrovňou vedeckého poznania a s úrovňou tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore,  
b) má určené osoby zodpovedné za jeho uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie jeho kvality, ako aj zadefinované 
ciele a výsledky vzdelávania v súlade požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca,  
c) má jasne stanovené podmienky prijatia na štúdium študijného programu,  
d) má definovaný obsah a rozsah vzdelávania, vrátené výsledkov vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích 
činnostiach,  
e) má definované požiadavky na úspešné ukončenie štúdia, vrátane profilu absolventa,  
f) má zabezpečené primerané personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje na realizáciu.    

4. Súčasne Akreditačná rada fakulty má preukázané, že  
a) je študijný program priradený k príslušným študijným odborom 30. právo a 8. ekonómia a manažment a je 
zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi;  
b) bola jednoznačne stanovená úroveň kvalifikácie bakalára, ktorú získavajú študenti jeho úspešným 
absolvovaním, pričom kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca; 
c) je stanovený profil absolventa, pričom v jeho rámci sú prostredníctvom deskriptorov vymedzené a 
komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému 
stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru, v ktorom absolventi získajú 
vysokoškolské vzdelanie, v súlade s odporúčaním Rady EÚ, ako aj v súlade s opisom študijných odborov 30. právo 
a 8. ekonómia a manažment; profil absolventa tiež nadväzuje na profil absolventa, ako bol definovaný v rámci 
akreditácie podľa predpisov účinných do 30.06.2019; 
d) výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa odborné očakávania na 
výkon povolania, sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia; tieto skutočnosti sú 
potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán uvedených v opise príslušného 
študijného odboru;  
e) je stanovený odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších vzdelávacích 
činností a podmienky na úspešné ukončenie štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v 
profile absolventa a zaručujú prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane 
prenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 
kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach;  
f) je stanovená štandardná dĺžka štúdia, určená pracovná záťaž pre jednotlivé študijné predmety vyjadrená v ECTS 
kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti (štátne 
skúšky); štandardná dĺžka štúdia, pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú dosiahnutie 
výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného programu;  
g) je určená úroveň a povaha tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo väzbe na 
záverečnú prácu, a to najmä s odkazom na Vnútorný systém kvality zabezpečovania vysokoškolského štúdia UK. 

5. Zároveň Akreditačná rada fakulty posúdila súlad bakalárskeho spoločného študijného programu Ekonómia a 
právo v kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a manažment s Dlhodobým zámerom rozvoja 
UK a s Poslaním UK, s Vnútorným predpisom č. 23/2021 Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave), prípadne s inými 
relevantnými predpismi UK a fakulty, so zákonom o kvalite, so zákonom o vysokých školách a so štandardmi pre 
vnútorný systém a štandardmi pre študijný program, zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre 
vysoké školstvo a s vyhláškou MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike.  

6. V rámci zosúladenia študijného programu so štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k úprave 
študijného programu, bol spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola 
určená osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného programu. Na zosúladení študijného programu 
so štandardami sa podieľali zástupcovia študentov a zástupcovia externého prostredia – zamestnávateľov.  

7. Akreditačná rada fakulty schválila predložený návrh uznesením č. 5 tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je podľa čl. 37 ods. 3 vnútorného systému kvality UK prípustné odvolanie. 
 

 ................................................... 
 Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
 predseda   


