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I. Bakalárske a magisterské štúdium
Hodnotenie vzdelávacej činnosti sa uskutočňuje so zámerom zhodnotiť jej úroveň
v uplynulom akademickom roku a závery hodnotenia využiť pri jej skvalitňovaní vo všetkých
študijných programoch, ktoré fakulta realizuje.
V akademickom roku 2016/2017 sa vzdelávanie v dennej forme štúdia na fakulte
uskutočňovalo v 1., 2. a 3. ročníku v trojročnom bakalárskom študijnom programe právo, a v
1. a 2. ročníku dvojročného magisterského študijného programu právo.
V externej forme štúdia sa na základe komplexnej akreditácie a v nadväznosti na
predĺženie štandardnej dĺžky štúdia (4 roky bc. a 3 roky mgr.), študenti zapísali do 1. ročníka v
štvorročnom bakalárskom študijnom programe právo, a 1. ročníka trojročného magisterského
študijného programu.
Študenti vyšších ročníkov, ktorí boli na externé štúdium prijatí v akademickom roku
2015/2016 a skôr, pokračovali v štúdiu v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky bc. a 2 roky mgr.
Prijímanie na štúdium
V akademickom roku 2016/2017 sa uskutočnilo prijímacie konanie v študijnom odbore
právo ako do l. stupňa vysokoškolského štúdia, tak aj do II. stupňa vysokoškolského štúdia.
Fakulta v uplynulom akademickom roku upustila od písomnej prijímacej skúšky na
bakalársky študijný program právo tak v dennej ako aj externej forme štúdia. Podmienky
prijímacieho konania, ktoré schválil v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) Akademický senát fakulty
v septembri 2016 síce predpokladali, že prijímacia skúška na denné bakalárske štúdium sa
uskutoční, uznesením Akademického senátu fakulty č. 18/2017 z 25.4.2017, však bol
schválený návrh dekanky fakulty na zrušenie prijímacej skúšky.
O štúdium v dennej forme sa uchádzalo 235 uchádzačov, z ktorých 235 bolo prijatých
a do 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa zapísalo 145 študentov.
O štúdium v externej forme štúdia so štvorročnou štandardnou dĺžkou štúdia sa
uchádzalo 131 uchádzačov, z ktorých bolo prijatých 128 a do 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa
zapísalo 91 študentov.
Klesajúca tendencia prihlásených uchádzačov na štúdium je zjavná, pričom tento jav je
podľa dostupných informácií prítomný na všetkých právnických fakultách v Slovenskej
republike. V záujme propagácie štúdia na fakulte sa aktívne zúčastňujeme všetkých aktivít
reprezentujúcich fakultu a štúdium na nej v externom prostredí (Univerzita bez hraníc, Deň
otvorených dverí, Noc výskumníkov, Veľtrh vzdelávania, výučba práva na stredných školách,
vedecké a odborné konferencie, sympóziá a pod.)
V dvojročnom magisterskom študijnom programe v dennej forme štúdia prijímacie
konanie prebehlo bez prijímacej skúšky. Do prvého ročníka magisterského študijného
programu v dennej forme štúdia bolo prihlásených 127 študentov, prijatých 123 študentov a
zapísalo sa 118 študentov.

Na trojročné magisterské štúdium študijného programu právo v externej forme štúdia
bolo prihlásených 28 uchádzačov, prijatých bolo 22 a zapísaných bolo 18 študentov.
Študenti a štúdium na fakulte
Základné pravidlá vzdelávania boli v ak. roku 2016/2017 vymedzené okrem zákona
o vysokých školách aj Študijným poriadkom UPJŠ v Košiciach a Študijným poriadkom UPJŠ
Právnickej fakulty, ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty 17.3.2014
a Akademickým senátom UPJŠ 24.4.2014.
Počty študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch v dennej forme štúdia sú
vyjadrené v tabuľke č. 1.
TABUĽKA č. 1

Počet prijatých
Zapísaní
Prerušenie
Zanechanie
Vylúčenie
Prestup na ext. štúdium
Prekročenie štand. dĺžky
štúdia

1. ročník 2. ročník 3. ročník 1.ročník
Mgr.
štúdia
1Pb3d.
2Pb3d.
3Pb3d. 1Pm2d.
213
145
151+3
107
164
145
6
2
6
2
3
1
9
1
7
6
17
2
0
0
2
0
1
1
46
0

2.ročník
Mgr.
štúdia
2Pm2d.
159
1
3
5
1
21

Spolu

358
729
17
17
37
3
69

V tabuľke č. 2 sú vyjadrené počty študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch v externej
forme štúdia.
TABUĽKA č. 2

Počet prijatých
Zapísaní
Prerušenie
Zanechanie
Vylúčenie
Prestup
Prekročenie štand. dĺžky
štúdia

1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. ročník 2. ročník
Mgr.
Mgr.
štúdia
štúdia
Pb4ne
PB3e
PB3e
PM3e
PM2e
177
24
110
40+8
42+10
24+4
42+2
11
3
4
3
2
11
1
3
2
0
30
2
0

13
0
0

10
0
15

3
0
0

5
0
17

Spolu

201
282
23
17
61
2
32

Ako z uvedených údajov vyplýva, najmä v externej forme štúdia je stále rozšírené
prerušenie štúdia a v bakalárskom stupni štúdia je aj vyšší počet študentov, ktorí sú vylúčení
zo štúdia pre neprospech.
Bakalársky študijný program úspešne skončilo 94 študentov denného štúdia
v trojročnom študijnom programe, z toho 8 s vyznamenaním. V externom štúdiu ukončilo
štúdium v trojročnom študijnom programe 23 študentov.
Dvojročný magisterský študijný program úspešne skončilo 123 študentov denného
štúdia, z toho 9 s vyznamenaním. V externom štúdiu ukončilo dvojročný magisterský študijný
program 23 študentov.
Študijné programy
Študijné programy a študijné plány v jednotlivých ročníkoch štúdia pre akademický rok
2016/2017 v zhode so zákonom vysokých školách schválila Vedecká rada fakulty po
prerokovaní v Akademickom senáte fakulty. Pri príprave študijných plánov sa vychádzalo
z rozdelenia predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové. Študentom takto bola
poskytnutá možnosť výrazne participovať na tvorbe vlastného študijného plánu a zvoliť si také
predmety, o ktoré majú záujem.
V súvislosti so zníženým počtom študentom každoročne prebieha prehodnotenie
ponuky povinne voliteľných a najmä výberových predmetov. Viaceré predmety, ktoré sa
opakovane nevyučovali pre slabý záujem zo strany študentov boli vypustené z ponuky, naopak
katedry a ústavy fakulty ponúkli nové predmety, o ktoré študenti prejavili záujem.
Mobility študentov
V akademickom roku 2016/2017 bola UPJŠ Právnická fakulta v Košiciach zapojená do
medzinárodného mobilitného programu ERASMUS+ 2014-2021 s 39 univerzitami v 18
krajinách Európy (37 univerzít v krajinách EÚ a 2 univerzity v krajinách mimo EÚ).
Mobility študentov (ŠTÚDIUM a STÁŽ) a mobility VŠ pracovníkov (VÝUČBA a ŠKOLENIE)
v rámci programu Erasmus+ sa uskutočnili na základe medzi-inštitucionálnych dohôd
uzavretými s 37 vzdelávacími inštitúciami v krajinách EÚ: Aristotelova univerzita v Solúne
/Grécko/, Neapolis univerzita v Pafose /Cyprus/, Univerzita Sophia Antipolis v Nice
/Francúzsko/, Univerzita Bourgogne v Dijone /Francúzsko/, Rzeszowská univerzita v Rzeszówe
/Poľsko/, Wroclawská univerzita vo Wroclawe /Poľsko/, Jagiellonska univerzita v Krakówe
/Poľsko/, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline /Poľsko/, Univerzita Warminsko-Mazurski
v Olsztyne /Poľsko/, Lodźska univerzita v Lodźi /Poľsko/, Univerzita Szczecin /Poľsko/,
Univerzita Lazarski vo Varšave /Poľsko/, Sliezska univerzita v Katoviciach /Poľsko/, Univerzita
Foggia /Taliansko/, Európska univerzita v Ríme /Taliansko/, Univerzita Padova /Taliansko/,
Univerzita Miskolc /Maďarsko/, Univerzita Debrecen /Maďarsko/, Univerzita Gáspára Károliho
reformovanej cirkvi v Budapesti /Maďarsko/, Univerzita Istanbul /Turecko/, Univerzita
„Ovidius“ Constanta /Rumunsko/, Univerzita Valladolid /Španielsko/, Univerzita Santiago de
Compostela /Španielsko/, Univerzita Málaga /Španielsko/, Univerzita Coruňa /Španielsko/,
Paris Lodron Univerzita Salzburg /Rakúsko/, Univerzita Palackého v Olomouci /ČR/,
Metropolitná univerzita v Prahe /ČR/, Masarykova univerzita v Brne /ČR/, Západočeská
univerzita v Plzni /ČR/, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach /ČR/, Univerzita Rijeka
/Chorvátsko/, Univerzita Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku /Chorvátsko/, Univerzita

Bayreuth /SRN/, Daugavpils univerzita /Lotyšsko/, Univerzita Vilnius /Litva/, Univerzita Tartu
/Estónsko/ a s dvoma partnerskými krajinami mimo EÚ: Národná univerzita Jurija Feďkovyča
v Černoviciach /Ukrajina/ a Petrohradská štátna univerzita v Petrohrade /Rusko/.
Na študentskú mobilitu - ŠTÚDIUM v akademickom roku 2016/2017 tunajšia fakulta
prijala 7 prichádzajúcich študentov práva z partnerských univerzít z Turecka,
Španielska, Rumunska, Poľska a Ruska na jednosemestrálny študijný pobyt v rámci programu
Erasmus+; u študenta zo Španielska sa jednalo až o dvojsemestrálny študijný pobyt. Študijné
pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí v rozsahu jedného semestra realizovalo
celkom 24 študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu v dennej forme
štúdia. Študijná mobilita odchádzajúcich študentov práva sa uskutočnila v nasledovných
krajinách: Rakúsko, Grécko, Španielsko, Rumunsko, SRN, Turecko, Poľsko, Česká republika
a Rusko.
Na študentskú mobilitu - STÁŽ (stáž v rámci štúdia a absolventská stáž) v akademickom
roku 2016/2017 fakulta vyslala 17 študentov v dennej forme štúdia (10 študentov
magisterského študijného programu a 7 študentov doktorandského študijného programu).
Z uvedeného počtu jedna interná doktorandka realizovala až 2 stáže v rámci akademického
roka 2016/2017 v celkovom rozsahu 4 mesiace. Všetci vyslaní študenti práva absolvovali stáž
v rozsahu 2 – 3 mesiacov vo vybranom zahraničnom podniku. V prevažnej miere sa jednalo
o stáž v advokátskych kanceláriách prevažne v Českej republike a Španielsku, ďalej v rôznych
medzinárodných inštitúciách - v Rumunsku (IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu
v Bukurešti), Slovinsku (Inštitút medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
v Ljubljane), SRN (Inštitút Maxa Plancka pre daňové právo a verejné financie v Mníchove)
a Českej republike (Ústav štátu a práva Akadémie vied ČR, v.v.i. v Prahe, Blue Lion, o.s. Praha,
Centrum medzištátnych úhrad v Prahe a Biskupstvo brnenské - Diecézne múzeum v Brne).
Najviac stáží našich študentov práva v celkovom počte 14 bolo zrealizovaných v Českej
republike, z uvedeného počtu sa uskutočnili stáže 5 interných doktorandov fakulty na Ústave
štátu a práva Akadémie vied ČR, v.v.i. v Prahe, ktorý je zmluvným partnerom Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach mimo programu Erasmus+).
Mimo programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/2017 tunajšia fakulta
nezaevidovala žiadnych prichádzajúcich študentov – „freemover“ na študijný pobyt na
tunajšej fakulte; jeden interný doktorand fakulty však realizoval krátkodobý dvojmesačný
študijno-výskumný pobyt na partnerskej Právnickej fakulte Petrohradskej štátnej univerzity
v Petrohrade /Rusko/.
Zamestnanci
V priebehu celého akademického roka výučbu zabezpečovalo 55 interných
vysokoškolských učiteľov (z toho na plný úväzok 48 učiteľov, na čiastočný úväzok 7
učitelia), ktorých kvalifikačná skladba bola nasledovná: 7 profesorov (prof. JUDr. Tkáč, CSc.
mal ukončený PP k 30.04.2017), 21 docentov (doc. JUDr. Ferenčíková, PhD. od novembra 2016
nástup na RD), 23 odborných asistentov s PhD. a CSc., 3 odborní asistenti bez PhD., 1 asistent
/bez s PhD./.
V akademickom roku 2016/2017 boli prijatí do pracovného pomeru 2 vysokoškolskí
učitelia a to na Katedru trestného práva a Ústav teórie práva Gustava Radbrucha. Od 1.10.
2016 bol prijatý postdoktorand (JUDr. Sábo, PhD.) na Katedru finančného práva, daňového
práva a ekonómie a postdoktorandka (JUDr. Šuleková, PhD.) na Katedru obchodného práva

a hospodárskeho práva. Traja vysokoškolskí učitelia požiadali o rozviazanie
pomeru dohodou.

pracovného

V uplynulom akademickom roku fakulta zaznamenala u viacerých zamestnancov posun
v kvalifikačnom raste, keď vedecko-pedagogický titul docent bol udelený:
(i)
v študijnom odbore obchodné a finančné právo vysokoškolskej učiteľke z Katedry
obchodného práva a hospodárskeho práva,
(ii)
v študijnom odbore občianske právo vysokoškolskému učiteľovi z Katedry občianskeho
práva a
(iii)
v študijnom odbore správne právo dvom vysokoškolským učiteľom z Katedry
ústavného práva a správneho práva.
V akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+ – mobilita VŠpracovníkov VÝUČBA sa zúčastnili 6 učitelia tunajšej fakulty pracovno-prednáškového pobytu
na partnerských univerzitách v Českej republike (Olomouc), SRN (Bayreuth), Španielsku
(Santiago de Compostela, Valladolid), Litve (Vilnius) a Rusku (Petrohrad), Tunajšia fakulta
prijala na pracovno-prednáškový pobyt na fakulte 4 učiteľov z partnerských univerzít v Poľsku
(1 vyučujúci z Lublinu) a na Ukrajine (3 vyučujúci z Černivca).
V rámci tohto programu sa realizoval aj druhý typ mobility VŠ pracovníkov - ŠKOLENIE,
na ktorú tunajšia fakulta v akademickom roku 2016/2017 vyslala na pracovný pobyt (školenie)
8 zamestnancov fakulty – 5 pedagogických zamestnancov, 2 nepedagogických –
administratívnych zamestnancov a 1 výskumnú pracovníčku. Mobilita – školenie u vyslaných
zamestnancov fakulty sa uskutočnila v nasledovných krajinách Európy: Česká republika (Brno,
Olomouc), Poľsko (Rzeszów, Varšava), Slovinsko (Ljubljana) a Španielsko (Valladolid).
O mobilitu - školenie VŠ pracovníkov na tunajšej fakulte v Košiciach v akademickom roku
2016/2017 neprejavil záujem žiaden z pedagogických, resp. nepedagogických –
administratívnych zamestnancov zahraničnej partnerskej univerzity.

Hodnotenie kvality vzdelávania
Zákon o vysokých školách ukladá povinnosť aspoň raz ročne umožniť študentom, aby
sa formou anonymného dotazníka mohli vyjadriť o kvalite výučby a o pôsobení učiteľov. Na
rozdiel od predchádzajúcich akademických rokov, kedy sa dotazníky vyplňovali v písomnej
forme, v akademickom roku 2016/2017 sa študenti mohli vyjadriť prostredníctvom dotazníkov
prístupných cez Akademický informačný systém. V elektronickej forme využilo možnosť
vyjadriť sa k výučbe celkovo 194 študentov. Po spracovaní a vyhodnotení údajov budú tieto
predmetom rokovania kolégia dekanky ako aj Akademického senátu fakulty.

Materiálové a informačné zabezpečenie vzdelávania
Informačné zabezpečenie štúdia, vedy a výskumu počas celého akademického roka
zabezpečovala Univerzitná knižnica UPJŠ a jej pracovisko Právnická knižnica sídliaca v budove
Právnickej fakulty, Kováčska 26. V akademickom roku 2016/2017 bol knižničný fond rozšírený
o 897 knižničných jednotiek. Z finančných prostriedkov samotnej fakulty bolo zakúpených
330 knižničných jednotiek, z čoho 204 knižných jednotiek bolo hradených z jednotlivých
grantov riešených na fakulte a 126 knižničných jednotiek bolo hradených z rozpočtu
fakulty. V nákupe sa pokračovalo v nastúpenom trende z predchádzajúceho obdobia, kde sa

prejavili realizované projekty podporené v rámci štrukturálnych fondov. Z grantu a rozpočtu
UK pribudlo celkom 358 knižničných jednotiek. Prírastok prostredníctvom daru predstavoval
209 kníh. Od marca 2012 je v Právnickej knižnici k dispozícii aj čítačka elektronických kníh typu
Amazon Kindle. Od roku 2014 je v Právnickej knižnici k dispozícii bibliobox, ktorý slúži na
samoobslužné vracanie kníh.
Zaujímavou službou je vyhľadávacie rozhranie typu „discovery system“ alebo
„knižničný google“ Summon nad elektronickými informačnými zdrojmi dostupnými pre UPJŠ
aj s ponukou zoznamu periodík pre UPJŠ tzv. A-Z list. Portál je pre slovenské vysoké školy
dostupný v rámci národného projektu NISPEZ III. Inováciou prešlo i webové rozhranie on-line
katalógu VuFind.
UK v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ III) zabezpečila prístup
k 15 databázam, ku ktorým je jednotný prístup prostredníctvom portálu Scientia alebo služby
Summon http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/.
V akademickom roku 2016/2017 UK zabezpečila skúšobné prístupy k databázam ako
napr. Cambridge Books Online, Cambridge Core, University Publishing Online, Taylor & Francis
Online a pod., ktoré obsahovali časopisy príp. elektronické knihy aj z oblasti práva. Študenti
pre prístup k odborným zdrojom využívajú všetky verejné počítače, ktoré sú umiestnené
v priestoroch knižnice (9 PC). V priestoroch knižnice je tiež k dispozícii možnosť kopírovania
prostredníctvom samoobslužného kopírovacieho zariadenia resp. v prípade potreby možnosť
tlače. UK pre študentov všetkých fakúlt zabezpečila možnosť bezplatne využívať dve
samoobslužné skenery zn. e-Scan a BookEye 4. Skenery sú umiestnené v priestoroch
Filozofickej knižnice na Moyzesovej 9 a v priestoroch Lekárskej knižnice na Tr. SNP 1.
V uplynulom roku Právnická knižnica zrealizovala 1100 individuálnych školení pre študentov,
zameraných na využívanie a prácu s online katalógom UK, odbornými elektronickými zdrojmi
a k tvorbe záverečných prác. V priestoroch Právnickej knižnice poskytuje svoje služby aj
Európske dokumentačné centrum ako súčasť informačnej siete EUROPE DIRECT.
Pokiaľ ide o dostupnosť študijnej literatúry, možno skonštatovať, že všetky povinné
predmety sú zabezpečené aktuálnou literatúrou, ktorej autormi, prípadne spoluautormi sú
väčšinou učitelia fakulty.
-

V rámci edičnej činnosti bolo vydaných celkovo 12 titulov, konkrétne:
1 monografia /vydaná v SJ aj AJ/,
11 zborníkov, z toho 4 v elektronickej forme.

Fakulta disponovala veľmi dobre vybavenými špecializovanými počítačovými učebňami
(PU1- 20 počítačov, PU2 15 počítačov), ale aj učebňami slúžiacimi na výučbu klinických
predmetov. Jednotliví učitelia majú na katedrách k dispozícii počítače, miestnosti P01 až
P14 sú vybavené videoprojektormi a počítačovými zostavami.
Prácu učiteľom a študentom uľahčoval aj prístup k právnym informačným systémom
ASPI a EPI. V uplynulom akademickom roku fakulta realizovala zmluvu o poskytovaní užívacích
práv EPI v rozsahu: EPI právny systém, Justičná revue 2001 -2017, komentár k Občianskemu
zákonníku, Zákonníku práce a Trestnému zákonu.

Fakulta je pripojená k univerzitnej sieti rýchlosťou 10GB/s, čo umožňuje rýchle
pripojenie k ďalším databázam, zároveň je celá sieť v rámci jednotlivých objektov fakulty už
dokončená. Už od roku 2007 možno v rámci univerzity využívať na pripojenie do siete SAUNET
a následne do internetu i bezdrôtové pripojenie – WiFi (Wireless Fidelity). Prístup do siete
majú všetci zamestnanci a študenti s aktivovaným emailovým kontom v rámci univerzity
a potrebným hardwarom.
V konferenčnej miestnosti je umiestnené video konferenčné zariadenie pomocou
ktorého je možné viesť alebo sa pripojiť k video konferencii, zároveň také isté zariadenie je
inštalované v miestnosti P01.
Systém sociálnej podpory študentov
Ťažiskom systému sociálnej podpory študentov boli štipendiá, ktoré sa v ak. roku
2016/2017 členili na
- sociálne štipendiá poskytované podľa vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z.,
- štipendiá pre študentov tretieho stupňa štúdia v dennej forme (podľa § 54 ods. 18
písm. a) a b) zákona o vysokých školách),
- motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov.
O sociálne štipendium v ak. r. 2016/2017 požiadalo 51 študentov. Z tohto počtu bolo
sociálne štipendium priznané 45 študentom. V uplynulom akademickom roku bolo vyplatené
sociálne štipendium v celkovej výške 72 255 €.
Udeľovanie motivačných štipendií sa uskutočnilo na základe Štipendijného poriadku
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo forme prospechových štipendií a výročných cien
rektora. Prospechové štipendium bolo priznané a vyplatené 80 študentom denného štúdia v
celkovej výške 29 600 €. Výročná cena rektora bola udelená 9 študentom a to vo výške
4 100 € a to za kategórie : výskum, vývoj a publikácie - 7 študentov a kategória ostatné - 2
študenti.
Okrem toho bolo podľa Štipendijného poriadku UPJŠ Právnickej fakulty poskytnuté
motivačné štipendium z vlastných zdrojov 50 študentom v celkovej výške 7 825 € za prospech,
vynikajúce študijné výsledky, výsledky vo vedeckej oblasti. Vybraní študenti boli ocenení aj
formou knižných poukážok.
Popri podpore formou štipendií boli študentom poskytované aj služby študentských
domovov a jedální. Vzhľadom na to, že kapacita študentských domovov na Medickej ulici č. 4
a č. 6 nepostačuje pre potreby Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, bolo zmluvne zabezpečené
ďalšie ubytovanie v ubytovni KOSMALT na Kysuckej ulici a na Pražskej ulici. O ubytovaní
študentov v študentských domovoch rozhodovala Ubytovacia komisia, pričom poradovníky
uchádzačov o ubytovanie zostavovala podľa určených kritérií Študentská internátna rada
(ŠIR).

II. Ďalšie vzdelávanie
V rámci ďalšieho vzdelávania má fakulta akreditované na obdobie 5 rokov dva
vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania „Právne minimum v praxi manažéra“ v rozsahu

100 hodín a „Právne a ekonomické minimum manažéra“ v rozsahu 80 hodín. V akademickom
roku 2016/2017 sa žiaden z uvedených kurzov neotvoril.

III. Rigorózne konanie
Absolventi študijného programu v študijnom odbore právo, ktorí získali titul „magister“
môžu na právnickej fakulte vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba
rigoróznej práce v študijnom odbore právo v 11 študijných predmetoch.
V akademickom roku 2016/2017 fakulta zaevidovala 174 prihlášok uchádzačov
o rigoróznu skúšku na tunajšej fakulte. Rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba
rigoróznej práce, úspešne vykonalo 147 rigorozantov; 11 rigorozanti rigoróznu skúšku
nevykonali a požiadali o opravný termín rigoróznej skúšky. V dvoch prípadoch bolo ukončené
rigorózne konanie z dôvodu nevykonania opravnej rigoróznej skúšky a v jednom prípade bolo
rigorózne konanie na písomné požiadanie rigorozantky zastavené z dôvodu jej opakovanej
neschopnosti dostaviť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej skúšky a to ani na základe
opakovaných výziev zo strany fakulty.
V apríli 2017 bolo slávnostne promovaných 69 doktorov práv (JUDr.).

IV. Záver
V akademickom roku 2016/2017 sa štúdium na fakulte realizovalo v súlade so zákonom
o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi univerzity a fakulty. Rozdelenie štúdia
do dvoch stupňov sa trvalo prejavuje vo väčšom zaťažení vyučujúcich jednak pri vedení
a oponovaní záverečných prác (bakalárskych a diplomových), ale aj pri ich obhajobách, ktoré
patria medzi štátne skúšky. Vzhľadom na to, že takmer vo všetkých študijných predmetoch sú
vypracovávané záverečné práce, je potrebné kreovať komisie pre štátne skúšky aj
v disciplínach, ktoré neboli zaradené medzi štátnicové predmety. Kritériá akreditačnej komisie
týkajúce sa počtu záverečných prác vedených jedným učiteľom viedli k prijatiu organizačných
opatrení smerujúcich k rovnomernému rozdeleniu vedenia záverečných prác medzi všetkých
učiteľov fakulty za súčasného zachovania možnosti voľby témy študentmi.
Rozdelenie štúdia do dvoch stupňov je zároveň trvalo dôvodom väčšieho zaťaženia
študentov, pretože v bakalárskom štúdiu sú výučbová aj skúšobná časť šiesteho semestra
skrátené, študenti popri postupových skúškach odovzdávajú bakalársku prácu a pripravujú sa
na štátne skúšky. Táto skutočnosť sa prejavila nárastom počtu študentov v nadštandardnej
dĺžke štúdia a zároveň sa ukázala ako obmedzujúca aj pri výbere a absolvovaní zahraničných
pobytov v bakalárskom stupni štúdia.
Štátne skúšky v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia, vrátane obhajob
záverečných prác boli zrealizované v termínoch určených harmonogramom akademického
roka, pričom možno konštatovať dobrú pripravenosť študentov a z toho vyplývajúcu ich
väčšinovú úspešnosť.
Fakulta nepretržite venuje pozornosť kvalifikačnému rastu učiteľov, a to predovšetkým
pri získavaní vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“. Zvyšovanie priemerného
veku garantov a spolugarantov spojené s vekovým cenzom pre garantovanie, totiž kladie pred

fakultu náročnú úlohu týkajúcu sa potreby prípravy budúcich docentov a profesorov najmä
z radov vlastných učiteľov fakulty, z ktorých väčšina už má udelený titul PhD.
Kvalita pedagogického procesu je ovplyvňovaná nielen kvalifikačnou a pedagogickou
úrovňou vyučujúcich a úrovňou študentov, ale aj kvantitatívnymi faktormi, ako sú počet
študentov v príslušnom ročníku, počet pedagogických pracovníkov či počet študentov
v študijnej skupine. V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že zníženie počtu
zapísaných študentov do prvého ročníka bakalárskeho študijného programu v dennej forme
štúdia, sa pozitívne prejavilo nižším počtom študentov v skupinách a tým zlepšilo možnosti
práce učiteľov so všetkými študentmi.
Fakulta pri výchove absolventov tradične úspešne spolupracuje s praxou (Ústavný súd
Slovenskej republiky, Krajský súd Košice, Krajská prokuratúra Košice, Justičná akadémia,
advokátske kancelárie, notárske úrady a iné subjekty) a to nielen v samotnej výučbe (napr.
Praktické cvičenia na súde, Stážová klinika) ale aj menovaním odborníkov z praxe do
štátnicových komisií (sudcovia, prokurátori, advokáti), či spoluorganizovaním vedeckých
konferencií.
Zvýšená pozornosť je venovaná obsahu študijných plánov v rámci jednotlivých
študijných programov, stále je kladený dôraz na skvalitňovanie ponuky povinne voliteľných
predmetov a výberových predmetov. Viaceré z týchto predmetov majú charakter otvorených
predmetov pre viaceré ročníky štúdia. Je nevyhnutné naďalej aktívne sa venovať
skvalitňovaniu vzdelávacích procesov, podporovať nielen tradičné ale aj inovatívne formy
vzdelávania a pri vzdelávaní zohľadňovať požiadavky trhu práce na absolventov práva.
Študenti sú konfrontovaní nielen s klasickými formami výučby, ale stále väčší priestor
sa otvára aj pre inovatívne formy vzdelávania (napr. právne kliniky) a pre účasť študentov na
rôznych študentských súťažiach, sympóziách (v akademickom roku 2016/2017 sa konal už 10.
ročník Sympózia z medzinárodného a európskeho práva, 4. ročník Sympózia z obchodného
práva na tému Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti, 2. ročník Sympózia z
pracovného práva na tému: Zákonník práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v
pracovnom práve, 8. ročník Simulovaného súdneho procesu podľa Uhorského feudálneho
práva a tripartita).
Všetky tieto aktivity smerujú k zvyšovaniu odbornej vybavenosti študentov už počas
ich štúdia na fakulte. V tejto súvislosti možno poukázať aj na úspechy našich študentov, ktorí
v uplynulom akademickom roku úspešne reprezentovali fakultu v študentských súťažiach na
celoštátnej úrovni (2. miesto na Simulovanom trestnom procese, 2. miesto na Simulovanom
súdnom spore), ako aj na Česko-Slovenskej úrovni (1. miesto na Právnickom debatnom
turnaji).
V uplynulom roku fakulta úspešne realizovala projekt rozvoja klinického právnického
vzdelávania, na ktorý bola schválená fakulte dotácia v sume 98 483 EUR. V rámci realizačnej
fázy sa v akademickom roku 2016/2017 uskutočnili viaceré vzdelávacie aktivity (výučba
predmetu Právna etika, WORKSHOP pre študentov právnych kliník, tvorba študentského
informačno-vzdelávacieho internetového portálu a iné).

