PRÁVNICKÁ
FAKULTA

Termín pre podanie prihlášky
do 31. 03. 2022 (Bc.)
Deň otvorených dverí
01. 03. 2022
Povinné prílohy:
Potvrdenie:
•
Maturitné vysvedčenie
• (v prípade splnenia podmienok prijatia bez prijímacej skúšky aj koncoročné vysvedčenia
za posledné 3 ročníky pred rokom, v ktorom sa koná maturitná skúška)

KONTAKT
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26, 040 75 Košice

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/

Poplatok za prijímacie konanie:
•
•

50 Eur - papierová forma prihlášky podaná len v„papierovej forme“ (tlačivo ŠEVT)
30 Eur - elektronická forma prihlášky zaregistrovaná prostredníctvom portálu e-Prihlas.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške,
nevracia.

Pre študentov 1. a 2. ročníka 055/234 4112

maria.scerbova@upjs.sk
pravnickafakulta_upjs

@upjspravnickafakulta

ZÁUJEMCOVIA
O ŠTÚDIUM

WEB FAKULTY

Možnosti štúdia
v akademickom roku
2022/2023

Rôznorodé zameranie študentov
V súčasnosti si študenti môžu vybrať z deviatich právnych kliník (klinika azylového práva, klinika daňového práva, klinika medicínskeho práva, klinika obchodného práva, klinika občianskeho práva,
klinika pracovného práva, klinika stavebného práva, právna klinika pre vybrané komunity, stážová
klinika). Ich absolvovaním majú možnosť prístupu k právnej praxi a zvyšovaniu svojich praktických
zručností nevyhnutných pre ich budúce zamestnanie.
Výsledky fakulty vo vzdelávaní
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach zastáva popredné miesto medzi fakultami práva SR aj ČR. Dosiahnuté výsledky zaväzujú a zároveň motivujú k ďalšiemu napredovaniu a zlepšovaniu rozhodujúcich ukazovateľov. O našich absolventov prejavujú zvýšený záujem zamestnávatelia vo všetkých
regiónoch SR a nachádzajú uplatnenie vo všetkých sférach právnej praxe.
Možnosť cestovať

O fakulte
Ako druhá najstaršia právnická fakulta v Slovenskej republike za dobu štyridsiatich rokov svojej
existencie pripravila na výkon rôznych právnických profesií niekoľko tisíc absolventov, ktorí pôsobia vo všetkých sférach právnej praxe. Patria medzi nich úspešní sudcovia (aj Ústavného súdu SR),
advokáti, prokurátori, exekútori, zástupcovia SR pre európskych či medzinárodných inštitúciách.
Vytváranie možností a motivácia
Vedenie fakulty neustále rozširuje možnosti ďalších inovatívnych foriem vzdelávania, ako sú študentské sympózia, kolokvia, workshopy a simulované súdne (rozhodcovské) konania, ako aj účasti
študentov na letných univerzitách (Paríž, Rím, Helsinki) alebo národných a medzinárodných súťažiach, kde naši študenti obsadzujú popredné miesta (Praha, Luxemburg, Ľubľana).

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach vytvára možnosti štúdia v zahraničí prostredníctvom stáží dohodnutých individuálne (napr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Najvyšší
súd SR, Veľvyslanectvo SR v Paríži) alebo v rámci programu Erazmus+ do takmer celej EÚ. Neopomenuteľné sú i možnosti vycestovať aj v rámci letných univerzít alebo účasti medzinárodných
súťažiach.

Prijímacie konanie
vo vrecku
Otázky návštevníkov
a odpovede študentov
Čo si naštudovať na prijímacie konanie?
Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva.
Základy práva vrátane ústavy SR.
Všeobecný politický a spoločenský prehľad.
Cudzí jazyk podľa odboru na aký sa hlásiš.
Jedinečný študijný program
Okrem štúdia v 3. ročnom študijnom odbore právo, ktoré poskytujú aj iné fakulty práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje štúdium aj v 4.ročnom študijnom odbore práve v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, ktorého absolventi sa takmer okamžite uplatnia
v nadnárodných spoločnostiach alebo európskych
inštitúciách.
Ako sa dostanem do praxe v rámci štúdia?
Praktické skúsenosti nadobúdajú študenti fakulty v rámci výučby zabezpečenej odborníkmi
z praxe – advokáti, bývalí a súčasní sudcovia Ústavného súdu SR, Súdneho dvora EÚ, ako aj priamou účasťou na stážach naprieč celým spektrom právnických povolaní už počas štúdia (kliniky,
stáže).
Kde nás nájdete online?
Fb, Instagram, fakultná stránka

