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Predkladaný dlhodobý zámer vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej a ďalších činnostiach 
UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na roky 2018-2023 je vypracovaný v súlade so zákonnou 
povinnosťou vyplývajúcou z ustanovenia § 27 ods. 1 písm. f)  a ustanovenia § 30 ods. 1 písm. 
a)  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“). Jeho obsah je v súlade  
s Dlhodobým zámerom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2016 až 2021 
a vychádza z potrieb, záujmov a úloh Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako vzdelávacej 
a vedeckovýskumnej inštitúcie v odbore právo.  

Dlhodobý zámer UPJŠ, Právnickej fakulty bude slúžiť ako otvorený dokument stanovujúci 
strategické ciele v oblasti vzdelávacej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, zahraničných 
stykov  a ďalších oblastí pôsobenia fakulty. V zmysle zákona o vysokých školách bude podľa 
potreby  aktualizovaný.  

Cieľom dlhodobého zámeru rozvoja fakulty je vízia napredovania fakulty v rokoch 2018-
2023 tak, aby sa jej tvorivý potenciál a materiálno-technická báza čo najviac priblížili ku kvalite 
a úrovni právnických fakúlt v členských štátoch Európskej únie.  

Fakulta využívajúc výsledky vedeckého bádania a na základe výsledkov akreditácie 
uskutočňuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, a to bakalársky 
a magisterský študijný program v odbore právo a doktorandský študijný program v odbore: 
teória a dejiny štátu a práva, občianske právo, obchodné právo a finančné právo a 
medzinárodné právo. Okrem uvedeného, od akademického roka 2018/2019 fakulta na základe 
získanej akreditácie začne v spolupráci s Filozofickou fakultou s realizáciou vzdelávania v 
novom bakalárskom študijnom programe právo so štvorročnou štandardnou dĺžkou štúdia 
v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.   

Úsilie fakulty je nasmerované na vzdelávanie  absolventov, ktorí počas celého štúdia 
získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívnoprávnych 
disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva 
Európskej únie. Sú spôsobilí aplikovať získané teoretické poznatky v praxi pri riešení 
konkrétnych právnych problémov. Dokážu pracovať s jednotlivými právnymi informačnými 
systémami (ASPI,  EPI) a sú schopní orientovať sa v právnom poriadku Slovenskej republiky, 
ale aj judikatúre všeobecných súdov Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ. Vzhľadom na 
predpokladané oblasti v ktorých majú pôsobiť jej absolventi fakulta dáva osobitný dôraz na 
výchovu predovšetkým morálne bezúhonných a taktiež  všeobecne právne a spoločenský 
rozhľadených mladých ľudí. 

Žiada sa zdôrazniť, že absolventi bakalárskeho študijného programu nenachádzajú 
uplatnenie na trhu práce. Vzhľadom na náročnosť výkonu právnických profesií nemožno ani 
očakávať, že právny poriadok Slovenskej republiky v budúcnosti umožní vykonávať uvedené 
profesie absolventom bakalárskeho študijného programu. Bakalárske štúdium je takto 
u absolútnej väčšiny jeho absolventov kontinuálne nasledované magisterským štúdiom.  

Absolventi magisterského študijného programu sa môžu uplatniť v právnických profesiách 
v súdnictve, advokácii, prokuratúre, notárstve, exekúcii a na polícii. Nadobudnuté vedomosti 
a schopnosti im vytvárajú priestor aj na uplatnenie v štátnej správe, miestnej a záujmovej 
samospráve a v korporáciách predovšetkým na právnych, ale aj personálnych, či 
manažérskych pozíciách. Taktiež majú možnosť pokračovať v štúdiu v doktorandskom 
študijnom programe. 
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Neplánovaný a nekoordinovaný prístup k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne spoločnosti sa 
prejavil aj v odbore právo, pretože právnické vzdelanie  na šiestich slovenských právnických 
fakultách končí každý rok relatívne vysoký počet absolventov. V posledných piatich rokoch 
došlo k zníženiu počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, a to aj v záujme uplatnenia 
absolventov na trhu práce. Úlohou fakulty v nasledujúcich rokoch preto bude stabilizovať počty 
študentov na súčasnej úrovni, a to s udržaním vysokého kvalitatívneho štandardu vo 
vzdelávacích činnostiach.    

Preto v predkladanom  dlhodobom  zámere sa odráža snaha fakulty aj  naďalej dávať 
dôraz na kvalitatívne ukazovatele, a to nielen v oblasti vzdelávania, ale aj vo 
vedeckovýskumnej činnosti (kvalitné vedecké práce, zapojenie do grantových projektov, 
vrátane medzinárodných grantových schém),   pretože iba prostredníctvom nich si fakulta udrží 
dobré miesto v rebríčku  právnických fakúlt.  

1. Oblasť vzdelávania 

Strategický cieľ: Moderné a kvalitné vzdelávanie zodpovedajúce aktuálnym požiadavkám 
trhu práce kladeným na odborné, osobnostné a morálne kvality absolventa práva. Dlhodobé 
posilňovanie vedeckého charakteru doktorandského štúdia ako inkubátora  perspektívnych 
kvalitných pedagogických a vedeckých zamestnancov fakulty.  

Aktivity:               

• vytvárať atraktívne podmienky pre získavanie čo najkvalitnejších uchádzačov 
o štúdium so snahou o zachovanie prijímacieho konania, ktorého súčasťou v dennej 
forme štúdia je aj prijímacia skúška, ako prostriedku objektívne verifikovateľného 
výberu najlepších uchádzačov 

• udržať kvalitu výberu uchádzačov o  doktorandské štúdium, zohľadňovať ich aktivitu 
a zapájanie do vedeckej činnosti už počas vysokoškolského štúdia prvého a druhého 
stupňa (napr. vystúpenia na konferenciách, odborných seminároch) 

• aktívne sa zúčastňovať všetkých aktivít reprezentujúcich fakultu a štúdium na nej 
v externom prostredí s cieľom propagácie fakulty a štúdia na nej (Univerzita bez hraníc, 
Noc výskumníkov, Deň otvorených dverí, výučba práva na stredných školách, ústavoch 
na výkon trestu odňatia slobody, vedecké a odborné konferencie, sympóziá) 

• v rámci najbližšej akreditácie inovovať študijné plány v bakalárskom a magisterskom 
štúdiu s cieľom zachovať prirodzenú kontinuálnu nadväznosť navzájom súvisiacich 
(najmä povinných) predmetov, začať s realizáciou výučby pozitívno-právnych 
predmetov už v prvom roku štúdia, posilniť prvky praktického právneho vzdelávania 
a stabilizovať ponuku povinne voliteľných a výberových predmetov, to všetko  
s dôrazom na aktuálne potreby trhu práce v oblasti práva, verejnej správy 
a podnikateľského prostredia, 

• aktívne spolupracovať s ostatnými fakultami a súčasťami univerzity pri tvorbe 
študijných programov a študijných plánov a podporovať medzifakultný charakter 
vzdelávania 

• podporovať interdisciplinárny charakter vzdelávania s cieľom zlepšenia orientácie 
v právnom poriadku 

• podporiť vzdelávanie študentov so špecifickými potrebami 
• vytvoriť podmienky pre rozvoj dištančného štúdia (e-learning), a to aj prostredníctvom 

zapojenia sa do vzdelávacích projektov v rámci VVGS  
• popri tradičných formách vzdelávania vytvárať priestor pre rozvíjanie doplňujúcich 

foriem vzdelávania (kolokviá, sympózia, workshopy) 
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• trvalo klásť dôraz na výuku právnej etiky so zameraním na etické aspekty a dilemy pri 
výkone právnických profesií  

• vo vzťahu učiteľ – študent implementovať a rozvíjať princíp partnerstva, vzájomnej úcty 
a rešpektovania sa, pri zachovaní všeobecne platných etických a morálnych noriem 

• podporovať a rozvíjať všetky formy praktického právneho vzdelávania s cieľom 
zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon budúceho právnického povolania 

• orientovať vzdelávanie študentov nielen na oblasť  platného práva, ale aj smerom 
k poznaniu a analýze judikatúry domácich a európskych súdov a k rozvíjaniu 
praktických zručností budúceho právnika v oblasti aplikácie práva 

• spolupracovať v oblasti vzdelávania s praktizujúcimi právnikmi (sudcovia, prokurátori, 
advokáti), a s partnerskými organizáciami a inštitúciami (profesijné komory, zmluvní 
poskytovatelia stáží) s cieľom priblížiť študentom prostredie právnej praxe 

• zvýšiť význam klinického právneho vzdelávania pre študentov fakulty zaradením 
právnych kliník medzi povinne voliteľné predmety, a to s cieľom umožniť im získať širší 
rozsah požadovaných kompetencií nielen v rýdzo právnej oblasti ale aj v ďalších 
oblastiach, ktoré sú kľúčové pre výkon právnického povolania (komunikačné zručnosti, 
argumentačné schopnosti, kritické myslenie, manažment času) 

• zvyšovať u študentov pocit ich spoluzodpovednosti za štúdium na fakulte a vlastný 
profil absolventa vytváraním primeraných podmienok pre určité zameranie štúdia 
voľbou v rámci povinne voliteľných a výberových predmetov a voľbou témy záverečnej 
práce 

• vytvárať vhodné podmienky pre realizáciu študentských sympózií, konferencií, 
simulovaných súdnych sporov vrátane materiálnej stimulácie zúčastnených študentov 
podľa možností fakulty 

• pokračovať v hodnotení pedagógov študentmi dotazníkovou metódou a jej precízne 
formulovanými kritériami a s inovovanými podmienkami (zapojenie študentov) 
a vyhodnotenie výsledkov s relevantnými závermi 

• v záujme udržania kvality vzdelávania realizovať hospitačnú činnosť  
• zvýšiť dostupnosť aktuálnej odbornej literatúry a učebných textov pre študentov ale aj 

učiteľov fakulty  
• podporovať a hľadať ďalšie možnosti zapojenia doktorandov do vedeckých aktivít 

fakulty, napr. pri organizácii a obsahovom naplnení vedeckých seminárov, 
workshopov, kolokvií 

• zachovať tradíciu každoročného organizovania vedeckých konferencií doktorandov 
fakulty z akreditovaných vedných odborov doktorandského štúdia, ale i s podporou 
ostatných katedier/ ústavu neparticipujúcich na 3. stupni štúdia v pozícii školiacich 
pracovísk  

• participovať na dobudovaní modernej právnickej knižnice poskytujúcej všetky 
knižničné služby 

• v spolupráci s UPJŠ vytvoriť mladým učiteľom podmienky pre absolvovanie kurzu 
vysokoškolskej pedagogiky na osvojenie si pedagogických schopností a zručností (tzv. 
pedagogické minimum) 

• vytvárať podmienky pre pravidelnú odbornú diskusiu týkajúcu sa vzdelávacej činnosti 
na fakulte, napr. formou konferencie v rámci pedagogických dní a na tomto základe 
vytvoriť štandardy vzdelávania 

• postupnými krokmi vytvárať podmienky pre implementáciu študijného doktorandského 
programu v cudzom jazyku na základe vyhodnotenia skúseností z procesu riešenia 
projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania 
na UPJŠ  
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• vyvinúť úsilie na spoluprácu so zahraničnými partnermi smerom k realizácii dvojitých 
doktorandských študijných programov  

• vytvárať možnosti pre pracovné uplatnenie najkvalitnejších absolventov 
doktorandského štúdia na fakulte v pozíciách vysokoškolských učiteľov, ale 
i vedeckých zamestnancov 

• v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES) rozšíriť 
akreditáciu Ministerstvom školstva SR na vzdelávacie programy, ktoré fakulta ako 
celok, ale i jej jednotlivé katedry/ústav môžu ponúknuť spoločenskej i podnikateľskej 
praxi za účelom prehlbovania kvalifikácie záujemcom v jednotlivých oblastiach práva, 
resp. rozšírenia už získaných vedomostí 
 

2. Oblasť vedy a výskumu 

Strategický cieľ: Posilňovať pozíciu vedy a výskumu ako priority rozvíjanej na báze spojenia                                                                              
národných a medzinárodných prvkov. Mobilizovať vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
zamestnancov fakulty ku spolupráci s akademickými pracoviskami iných vedných odborov, ale 
i odborníkmi a špecialistami z praxe na kvalitnom vedeckom výskume. Vo výskume posilňovať 
spájanie vedného odboru právo s odbormi prírodných vied, medicíny i humanitných odborov 
pri nachádzaní a skúmaní styčných plôch v procese uchádzania sa a riešenia národných 
i medzinárodných projektov.   

Aktivity: 

• finalizovať a zverejniť Cestovnú mapu výskumných priorít fakulty v jednotlivých 
odvetviach právnej vedy a sprístupniť ju na webovej stránke univerzity tak, aby 
predstavovala optimálnu databázu informácií pre možných domácich i zahraničných 
výskumných partnerov 

• využiť rôznorodosť vedných odborov na fakultách vo zväzku univerzity ako výhodu pre 
vytváranie multidisciplinárnych vedeckých kolektívov uchádzajúcich sa o grantové 
projekty; propagovať a posilňovať spoluprácu vo výskume orientovanú na prierezové 
problémy spoločenských, humanitných, prírodovedných a medicínskych vied 

• na základe doterajších skúseností  sa aktívne usilovať o získavanie finančnej podpory 
pre riešenie medzinárodných projektov vedy a výskumu, prípadne i v pozícii 
spolupartnera medzinárodných projektov 

• koncentrovať sa tiež na výzvy projektov financovaných z európskych štrukturálnych 
fondov 

• návrhy vedeckých projektov zameriavať na riešenie aktuálnych právnych,  
ekonomických a ďalších spoločenských problémov Slovenskej republiky (aj na báze 
spoločenskej objednávky), príp. ďalších zúčastnených krajín s osobitným dôrazom na 
regionálne, resp. cezhraničné potreby a odlišnosti 

• Iniciatívne navrhnúť zmenu systému financovania vedy na vysokých školách (aj so 
zreteľom na pomaly končiacu podporu z európskych fondov) v spolupráci s inými 
právnickými fakultami a vstúpiť do dialógu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu SR. Navrhnúť zmeny v spôsobe uchádzania sa a objektívneho prideľovania 
grantov (spôsobu fungovania grantových agentúr). 

• Navrhnúť a uskutočniť kritické prehodnotenie kritérií publikačnej činnosti, resp. 
spôsobu ich uplatňovania.  
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• So zreteľom na 100. výročie Právneho obzoru (1917 – 2017) v spolupráci s Ústavom 
štátu a práva SAV dovŕšiť úsilie o zaradenie tohto vedeckého časopisu do kategórie 
karentovaných časopisov. 

• na základe doterajších osvedčených skúseností využívať možnosti obsadenia 
postdoktorandských miest ako členov riešiteľských kolektívov výskumných, resp. 
vzdelávacích projektov  

• posilňovať zapájanie doktorandov do riešiteľských kolektívov grantových projektov, 
osobitne do grantových projektov ich školiteľov a do vnútorného vedeckého 
grantového systému na univerzite 

• stimulovať tvorivých zamestnancov ku vyššej kvalite i kvantite výsledkov vo vede 
a výskume; hľadať zdroje pre materiálnu podporu nadpriemerne tvorivých 
zamestnancov  

• podporovať vedeckú aktivitu akademických zamestnancov formou prerozdelenia ich 
pracovných povinností, úpravou rozvrhnutia ich pracovného času s ťažiskom do oblasti 
vedy a výskumu s predložením dosiahnutých výsledkov 

• posilňovať etablovaný vedecký personálny potenciál fakulty; stimulovať vedeckých 
zamestnancov ku kvalifikačnému rastu  

• vytvoriť systém a štruktúru funkčných miest vedeckých zamestnancov na fakulte 
• podporovať úsilie mladých učiteľov a doktorandov fakulty o získanie projektov v rámci 

vnútorného vedeckého grantového systému (VVGS), dôsledne sledovať záujem o 
zapájanie sa doňho a vyhodnocovať ho  

• orientovať akademických zamestnancov na publikovanie výsledkov výskumnej činnosti 
v domácich i zahraničných zdrojoch evidovaných v medzinárodných databázach WOS 
a SCOPUS 

• vydávanie vedeckých monografií orientovať do renomovaných domácich 
a zahraničných vydavateľstiev 

• podporovať publikovanie pôvodných vedeckých prác alebo komentárov k právnym 
predpisom v cudzích jazykoch 

• venovať zvýšenú pozornosť kvalite doktorandského štúdia, najmä úrovni jej vedeckej 
časti v oblasti publikačnej činnosti doktorandov a ich grantového zapojenia 

• naďalej vyvíjať snahu o zmeny v opise študijných odborov v doktorandskom štúdiu, 
vrátane prípadných zmien v študijných programoch 

• pravidelne sledovať a hodnotiť kvalifikačný rast tvorivých zamestnancov fakulty ako 
predpoklad efektívnej realizácie plnenia úloh vo vede, výskume a v pedagogickej 
činnosti; v prípade neodôvodnenej stagnácie vyvodzovať pracovnoprávne dôsledky  

• v sledovanom období udržať akreditáciu jednotlivých odborov doktorandského štúdia, 
habilitačného konania a vymenovacieho konania a pripravovať naplnenie podmienok 
pre akreditovanie habilitačného a vymenovacieho konania z odboru medzinárodné 
právo 

• v záujme zachovania priznaných akreditovaných práv uskutočňovať habilitačné 
a inauguračné konania vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre napĺňanie 
personálnych predpokladov garancií/spolugarancií vedných odborov v súvislosti 
s generačnou obmenou v pozíciách profesorov – garantov  

• naďalej dbať na kvalitu publikačných výstupov vo fakultnom vedeckom časopise Studia 
Iuridica Cassoviensia prostredníctvom recenzného konania formou double-blind peer 
review.  

• podporovať účasť akademických zamestnancov v orgánoch, inštitúciách spojených 
s vedeckou činnosťou, v redakčných radách vedeckých časopisov a vedeckých 
výboroch medzinárodných a zahraničných vedeckých fórach 
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• využívať impulzy a kontakty získané tvorivými zamestnancami na zahraničných 
pracoviskách, najmä v rámci realizácie výskumných a odborných pracovných mobilít 
(Erasmus+) ako podnety pre novú spoluprácu a participáciu pri účasti na 
medzinárodných projektových sférach  

• sústavne vyvíjať úsilie o čo najlepšie umiestnenie fakulty v systémoch hodnotenia 
úrovne právnických fakúlt vysokých škôl iniciujúc však použitie jednotných 
hodnotiacich a korektných kritérií a výstupov na ich základe zo strany hodnotiaceho 
subjektu 

• skvalitňovať a racionalizovať odbornú administratívnu a technickú podporu 
zabezpečenia úloh vo vede a výskume; prehlbovať a rozvíjať operatívne kontakty 
s príslušným univerzitným pracoviskom  i odbornými pracoviskami ostatných fakúlt 
univerzity v oblasti vedy a výskumu  

• realizovať i krátkodobé odborné semináre pre cielené skupiny účastníkov, v rámci 
ktorých akademickí zamestnanci prenesú svoje najnovšie poznatky získané pri 
vedeckej práci na odbornú verejnosť, či ďalších záujemcov  
 

3. Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

Strategický cieľ: Zvýšenie kreditu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v európskom a 
medzinárodnom akademickom prostredí. 

Aktivity: 

• zintenzívnenie existujúcich zmluvných a neformálnych vzťahov so slovenskými 
a zahraničnými vzdelávacími a vedeckými pracoviskami  

• prehodnotenie uzavretých zmlúv týkajúcich sa spolupráce v oblasti medzinárodných 
vzťahov a potreby ich ďalšieho predĺženia  

• dôsledná analýza potreby uzavretia nových zmluvných vzťahov, a to najmä 
s preferenciou na renomované vzdelávacie a výskumné inštitúcie (európske 
a mimoeurópske). Naďalej pretrváva snaha o uzatvorenie zmlúv s vybranými 
inštitúciami v západnej a severnej Európe a s vybranými mimoeurópskymi inštitúciami.   

• podpora študentskej mobility prostredníctvom programu Erasmus+ a ďalších 
medzinárodných mobilitných programov; podpora študentskej mobility v rámci ďalších 
etablovaných programov (Národný štipendijný program, štipendijné programy 
poskytované prostredníctvom SAIA, n.o., a iné). Podpora študentskej mobility aj na 
základe uzavretých bilaterálnych zmlúv, predovšetkým s partnerskými fakultami, kde 
neprichádzajú do úvahy iné mobilitné programy 

• dotváranie optimálnych podmienok pre študentov po návrate zo zahraničnej mobility 
(oblasť uznávania absolvovaných predmetov)  

• naďalej podporovať akademickú mobilitu študentov doktorandského štúdia formou 
študijných pobytov a stáží v zahraničí všetkými dostupnými formami (SAIA, Erasmus 
a i.) a rozvíjať ich schopnosti prenosu získaných poznatkov, metód pedagogickej 
i vedeckej činnosti po návrate zo zahraničia do práce na fakulte 

• podpora mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov v programe 
Erasmus+ prostredníctvom ponuky interesantných partnerských inštitúcií;  

• zvýšenie atraktívnosti fakulty pre incoming študentov v rámci programu Erasmus+, ale 
aj v rámci ďalších mobilitných schém. Atraktívnosť fakulty pre zahraničných študentov 
je podmienená vytvorením adekvátnej ponuky študijných predmetov v cudzích 
jazykoch. Momentálne fakulta ponúka predmety vyučované v anglickom, nemeckom 
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a poľskom jazyku. Naďalej je potrebné penzum ponúkaných predmetov rozširovať a 
inovovať.  Podporovať spracovanie učebných materiálov pre program Erasmus+. 
Vytvorenie kvalitnej informačnej základne (anglická verzia fakultnej stránky) pre 
incoming študentov v anglickom jazyku. 

• naďalej rozvíjať spoluprácu s CILS (Center for International Legal Studies v Salzburgu, 
Rakúsko). Hľadanie ďalších možností zabezpečenia účasti zahraničných 
prednášateľov v pedagogickom procese.  

• podporovať zapojenie fakulty do schém medzinárodnej spolupráce a do účelových 
akademických sietí v európskom a medzinárodnom priestore (napr.: ELFA a ďalšie)  

• rozvíjať spoluprácu so študentskou organizáciou Erasmus Student Network 
a podporovať účasť študentov na medzinárodných súťažných a nesúťažných 
podujatiach  
 

4. Oblasť rozvojových a investičných zámerov 

Strategický cieľ: Zabezpečovať zlepšovanie materiálnych a technických podmienok so 
zámerom zvýšenia užívateľského komfortu pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť.  

Aktivity: 

• dlhodobým zámerom ostáva kompletná rekonštrukcia najväčšej prednáškovej 
miestnosti fakulty a modernizácia zasadacej miestnosti vrátane inštalácie 
vzduchotechniky 

• v dlhodobom horizonte je potrebné počítať aj s rekonštrukciou strechy na objekte 
Kováčska 30, pretože  pravidelná údržba sa  vzhľadom na finančné možnosti môže 
vykonávať  iba v nevyhnutnom rozsahu; aktuálnou je stále aj obnova vnútorných aj 
vonkajších fasád budov 

• v spolupráci s UNIPOC inštalovať prostriedky uľahčujúce mobilitu osôb s obmedzenou 
pohybovou schopnosťou 

• naďalej vytvárať podmienky pre optimálne využívanie informačných a komunikačných 
technológií vo vzdelávacom procese a vo vedeckovýskumnej činnosti; zvyšovať stupeň 
digitalizácie vo všetkých procesoch prebiehajúcich na fakulte.  

 

 

Dlhodobý zámer rozvoja UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na roky 2018 – 2023  bol 
prerokovaný na zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach dňa 20. 02. 
2018. 

  

  

JUDr. Miroslav Fico, PhD.    doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 
predseda Akademického senátu    dekanka UPJŠ, Právnickej fakulty  
UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach  v Košiciach 


