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Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach prerokovala podľa ustanovenia  

§ 30 ods. 1 písm. d) a § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších zmien a doplnkov „Pravidlá na schvaľovanie školiteľov 

v doktorandskom študijnom programe“ na právnickej fakulte, ktoré sú súčasťou 

podkladov poskytovaných Akreditačnej komisii podľa ustanovenia § 82 ods. 5 

v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať doktorandský 

študijný program ( § 82 ods. 2 písm. a)   a    b)  ) 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Funkciu školiteľa môže vykonávať: 

a) vysokoškolský učiteľ právnickej fakulty, 

b) iný odborník. 

(2) Podmienkou vykonávania funkcie školiteľa je jeho schválenie Vedeckou radou 

UPJŠ Právnickej fakulty (ďalej len vedecká rada), 

(3) Školiteľa a tému dizertačnej práce uchádzačovi o doktorandský študijný 

program určuje dekan UPJŠ Právnickej fakulty, ako vedúci školiaceho 

pracoviska1, 

(4) Ak dekan nevykonáva svoju funkciu, určí školiteľa osoba poverená rektorom 

na návrh akademického senátu fakulty2. 

 

Článok 2 

Kvalifikačné predpoklady školiteľa 

 

(1) Školiteľom pre študijný odbor, v ktorom sa doktorandský študijný program 

uskutočňuje, môže byť vysokoškolský učiteľ UPJŠ  Právnickej fakulty, ktorý 

má pracovný pomer na UPJŠ  Právnickej fakulte a pôsobí vo funkcii profesor 

alebo docent v danom, resp. príbuznom študijnom odbore. 

(2) Školiteľom pre študijný odbor, v ktorom sa doktorandský študijný program 

uskutočňuje môže byť určený aj iný odborník, ktorý má vedecký alebo 

                                                 
1 § 54 ods. 5, § 28 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení 
2 § 28 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení 



 

vedecko- akademický titul „kandidát vied - CSc.“, „philosophiae doctor - PhD.“, 

alebo „doktor vied - DrSc.“, ktorý nemá pracovný pomer na UPJŠ  Právnickej 

fakulte. 

 

Článok 3 

Kvalitatívne predpoklady školiteľa 

 

(1) Základnými kvalitatívnymi predpokladmi školiteľa sú najmä: 

 

a) pedagogická prax najmenej 5 rokov, 

b) zapojenie do pedagogickej činnosti (prednášky, vedenie seminárov, cvičení, 

konzultácií, zapojenie do činnosti právnych kliník), 

c) vedenie a oponovanie záverečných prác v magisterskom (resp. bakalárskom) 

študijnom programe, 

d) oponovanie a členstvo v komisiách pre rigorózne skúšky a obhajobu 

rigoróznych prác, 

e) absolvovanie domácich a zahraničných študijných pobytov, 

f) zapojenie sa do riešenia vedeckých grantových projektov, 

g) autorstvo resp. spoluautorstvo vedeckých monografií a vysokoškolských 

učebných textov, 

h) publikačná činnosť (najmä publikovanie v domácich i zahraničných odborných 

alebo vedeckých časopisoch a zborníkoch), 

i) aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 

a sympóziách. 

 

(2)  Pri posudzovaní kvalitatívnych predpokladov školiteľa podľa článku 2 ods. 2 

môže vedecká rada primerane odpustiť požiadavky stanovené v článku 3 pod 

písm. a) až f). Publikačná činnosť je požiadavkou, ktorú odpustiť nemožno. 

 

Článok 4 

Písomný návrh žiadosti o schválenie za školiteľa obsahuje: 

a) štrukturovaný profesný životopis 

b) štrukturované a doložené kvalitatívne predpoklady stanovené v článku 3. 

 



 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandskom študijnom programe  

nadobúdajú účinnosť dňom schválenia vedeckou radou. 

(2) Vedecká rada schválila Pravidlá dňa 6. mája 2004. 

 

 

 

      doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., v. r.  

          dekanka fakulty 

         


