Vážení členovia akademickej obce Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty
(ďalej označujeme ako „právnická fakulta“ alebo „fakulta“) Akademický senát UPJŠ
Právnickej fakulty Vám podľa § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v platnom znení podáva Správu o svojej činnosti v roku 2018.
I.

Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za rok
2018

V rámci obdobia od začiatku roka 2018 do dňa 05.11.2018 boli členmi akademického senátu
UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj ako „Akademický senát“ alebo „AS fakulty“):
- za zamestnaneckú časť akademickej obce:


JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (od 17.9.2018)



JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. – (tajomník AS do 5.11.2018)



Ing. Karolína Červená, PhD.



JUDr. Miroslav Fico, PhD. – (predseda AS do 5.11.2018)



doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.



doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. (do 20.2.2018)



doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. (do 31.8.2018)



JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. (od 12.2.2018)



doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (od 17.9.2018)



doc. JUDr. Sergej Romža , PhD.



doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. (od 12.3.2018)



JUDr. Janka Vykročová, CSc. (do 18.5.2018)

- za študentskú časť akademickej obce:


Bc. Jakub Baťko (do 21.5.2018)



Mgr. Dominika Becková



Bc. Ján Ignác Ilčišin – podpredseda AS (do 22.5.2018)



Bc. Lukáš Macko
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Akademický senát vo vyššie uvedenom zložení mal celkovo 4 riadne zasadnutia, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 12. februára 2018, 12. marca 2018, 14. mája 2018 a 17. septembra 2018.
Zasadnutia Akademického senátu sa konali podľa schválených harmonogramov riadnych
zasadnutí pre letný a zimný semester kalendárneho roku 2018.
Na týchto svojich zasadnutiach v súlade s pôsobnosťou AS fakulty, tak ako ju vymedzuje § 27
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení Akademický senát:
 prerokoval a zobral na vedomie vyhodnotenie študentského dotazníka hodnotenia kvality
výučby a odporúčal dekanke fakulty, aby v príslušných orgánoch UPJŠ presadzovala formát
dotazníka, v ktorom by boli zohľadnené špecifiká jednotlivých fakúlt UPJŠ (na svojom
zasadnutí dňa 12.2.2018)
 prerokoval a odporučil Vedeckej rade UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach schváliť
zaradenie predmetu Medzinárodné právo súkromné a procesné medzi povinné predmety 1.
ročníka magisterského štúdia v zimnom semestri v dennej forme na ak. r. 2018/2019 (na
svojom zasadnutí dňa 12.2.2018)
 prerokoval a neodporučil Vedeckej rade UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach schváliť
návrhy študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a externej
forme na ak. r. 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 12.2.2018)
 prerokoval a odporučil Vedeckej rade UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach schváliť návrhy
študijných programov doktorandského štúdia Medzinárodné právo, Obchodné a finančné
právo, Občianske právo a Teória a dejiny štátu a práva v dennej a externej forme na ak. r.
2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 12.2.2018)
 zvolil Lukáša Macka za člena stálej Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu
UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na svojom zasadnutí dňa 12.2.2018)
 zvolil Bc. Jakuba Baťka a Mgr. Dominiku Beckovú za členov ad hoc Volebnej a mandátovej
komisie pre voľby členov Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na svojom
zasadnutí dňa 12.2.2018)
 schválil návrh na vymenovanie doc. JUDr. Martiny Jánošíkovej, Ph.D. a doc. JUDr. Aleny
Krunkovej, PhD. za členky Vedeckej rady UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na svojom
zasadnutí dňa 12.2.2018)
 zvolil za člena Právnej komisie Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach
JUDr. Vladimíra Filička, PhD. (na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018)
 zvolil za zástupcu UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty v Rade vysokých škôl Slovenskej
republiky Mgr. Ing. Jaroslava Dolného, PhD. (na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018)
 prerokoval a schválil 2. kolo prijímacieho konania a ďalších podmienok pre prijímanie na
denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou
štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v
akademickom roku 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018)
 prerokoval a schválil návrh dekanky fakulty na vymenovanie Mgr. Laury Rózenfeldovej
a Matúša Ridzoňa za členov disciplinárnej komisie UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty
(na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018)
 vyhlásil na 24. októbra 2018 voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Právnickej
fakulty (na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018)
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 zvolil členov Volebnej a mandátovej komisie pre voľby do Akademického senátu UPJŠ
v Košiciach (na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018)
Ďalej AS fakulty prerokoval, schválil a podieľal sa na príprave týchto predpisov, resp.
dokumentov:
 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium na
doktorandské študijné programy pre akademický rok 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa
12.2.2018)
 Poriadok konania rigoróznych skúšok na UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (na svojom
zasadnutí dňa 12.2.2018)
 Harmonogram riadnych zasadnutí Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty
v Košiciach v letnom semestri akademického roku 2017/2018 (na svojom zasadnutí dňa
12.2.2018)
 Dlhodobý zámer UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach na roky 2018 – 2023 (na svojom
zasadnutí dňa 12.3.2018)
 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na denné štúdium a externé štúdium na
magisterský študijný program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2018/2019 (na
svojom zasadnutí dňa 12.3.2018)
 Správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach v roku 2017
(na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018)
 Rozpočet UPJŠ v Košiciach Právnickej fakulty na rok 2018 (na svojom zasadnutí dňa
14.5.2018)
 Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2017 (na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018)
 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2017 (na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018)
 Návrh na stanovenie maximálnej výšky štipendia z vlastných zdrojov fakulty na akademický
rok 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018)
 Harmonogram štúdia v akademickom roku 2018/2019 (na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018)
 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore
právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v
slovenskom jazyku v akademickom roku 2019/2020 (na svojom zasadnutí dňa 17.9.2018)
 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v odbore
právo pre študijný program Právo v akademickom roku 2019/2020 (na svojom zasadnutí dňa
17.9.2018)
 Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore
právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom
v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v akademickom roku 2019/2020 (na
svojom zasadnutí dňa 17.9.2018)
Funkčné obdobie vyššie uvedených členov Akademického senátu skončilo v súlade s čl. 8
ods. 4 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty dňa 05.11.2018.
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Na zasadnutí AS fakulty konanom dňa 17. septembra 2018 boli Uznesením č. 40/2018 AS
fakulty za členov Volebnej a mandátovej komisie pre voľby do Akademického senátu UPJŠ
v Košiciach zvolení: Bc. Lukáš Jančát, Bc. Katarína Koromházová, JUDr.Dávid Pándy, Jakub
Pilát, JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD., JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD., JUDr. Ľudmila
Elbert, PhD. a Ing. Ladislav Soliar.
Voľby do AS fakulty sa konali dňa 24.10.2018. Na základe uvedeného sa členmi AS fakulty
stali:
- za zamestnaneckú časť akademickej obce:


JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.



doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.



JUDr. Jozef Sábo, PhD.



JUDr. Miroslav Fico, PhD.



doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.



JUDr. Monika Seilerová, PhD.



Ing. Karolína Červená, PhD.



JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.



JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL

- za študentskú časť akademickej obce:


Bc. Lukáš Tomaš



Bc. Adam Ševčovič



JUDr. Bc. Dominika Becková



Mgr. Adrián Lukáčik

Ustanovujúce zasadnutie AS fakulty v novozvolenom zložení sa konalo dňa 05.11.2018.
Okrem uvedeného AS fakulty taktiež zasadal v dňoch 19.11.2018 a 17.12.2018.
Na predmetných zasadnutiach sa AS fakulty zaoberal týmito otázkami:
- Voľba do orgánov Akademického senátu
Za predsedu Akademického senátu zvolil AS fakulty JUDr. Marcela Dolobáča, PhD svojim
Uznesením č. 4/2018 zo dňa 05.11.2018.
Uznesením č. 4/2018 zo dňa 05.11.2018 zvolil AS fakulty za podpredsedu Akademického
senátu Mgr. Adriána Lukáčika.
Za tajomníka Akademického senátu bol Uznesením č. 10/2018 zo dňa 19.11.2018 zvolený
JUDr. Jozef Sábo, PhD.
AS fakulty zriaďuje stále komisie, zmyslom ktorých je okrem iného posilnenie vplyvu
akademickej obce na rozhodovacie procesy v záležitostiach, ktoré zveruje zákon do pôsobnosti
Akademického senátu. Za predsedov stálych komisií boli AS fakulty Uznesením č. 13/2018 zo
dňa 19.11.2018 zvolení pre:
 Volebnú a mandátovú komisiu: JUDr. Miroslav Fico, PhD.,
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 Ekonomickú komisiu: Ing. Karolína Červená, PhD.
 Komisiu pre vzdelávaciu činnosť: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.,
 Právnu komisiu: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Ďalej AS fakulty zvolil za členov:


Ekonomickej komisie: JUDr. Annu Romanovú, PhD. a JUDr. Františka Bonka, PhD.
(Uznesenie č. 14/2018 zo dňa 19.11.2018),



Komisie pre vzdelávaciu činnosť: prof. JUDr. Jána Husára, CSc., doc. JUDr. Tibora
Semana, PhD., JUDr. Danielu Lamačkovú, Mgr. Bc. Dominiku Beckovú, Bc. Lukáša
Tomaša, Júliu Hoffmanovú, Mgr. Adriána Lukáčika a Marka Mašana (Uznesenie č.
15/2018 zo dňa 19.11.2018),



Právnej komisie: JUDr. Moniku Seilerovú, PhD., JCLic. JUDr. Tomáša Majerčáka,
PhD., JUDr. Jaroslava Čolláka, PhD, Mgr. Ivana Kundráta. (Uznesenie č. 16/2018 zo
dňa 19.11.2018).



Volebnej a mandátovej komisie: JUDr. Žofiu Mrázovú, PhD., MCL a Bc. Adama
Ševčoviča (Uznesenie č. 17/2018 zo dňa 19.11.2018 ).

Týmto došlo k zmene v zložení stálych komisií, ktoré boli v predchádzajúcej časti roku 2018
obsadené nasledovne:


Volebná a mandátová komisia: JUDr. Janka Vykročová, CSc. (predsedníčka) – členka
komisie do 18.5.2018, Doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. (do 20.2.2018), Ing.
Karolína Červená, PhD., JUDr. Vladimír Filičko (od 12.3.2018), Bc. Ján Ignác Ilčišin
(do 22.5.2018), Bc. Lukáš Macko (od 12.2.2018)



Ekonomická komisia: Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka); Mgr. František
Bonk; JUDr. Anna Románová, PhD.; JUDr. Janka Vykročová, CSc. (do 18.5.2018)



Komisia pre vzdelávaciu činnosť: JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. (predseda),
Bc. Jakub Baťko (do 21.5.2018), doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. (do 31.8.2018),
JUDr. Daniela Lamačková, JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., JUDr. Marcel Dolobáč,
PhD., Ing. Ladislav Soliar, JUDr. Miroslav Fico, PhD., Bc. Ján Ignác Ilčišin (do
22.5.2018)



Právna komisia: Doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. (predseda), JUDr. Jozef Čorba,
PhD. (do 10.1.2018), doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD., JUDr. Jozef Tekeli, PhD.,
JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M., Bc. Jakub Baťko (do 21.5.2018), JUDr.
Vladimír Filičko, Ph.D (od 12.3.2018)

- Voľba kandidáta na funkciu dekana fakulty
Uznesením č. 18/2018 zo dňa 19.11.2018 Akademický senát vyhlásil voľbu kandidáta na
funkciu dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty na funkčné
obdobie 2019 - 2023 na deň 17. december 2018 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.
Za členov Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu dekana Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej označujeme ako „volebná komisia“) zvolil AS
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fakulty: JUDr. Miroslava Fica, PhD, JUDr. Žofiu Mrázovú, PhD., MCL, JUDr. Jozef Sába,
PhD., Bc. Adama Ševčoviča, Bc. Lukáša Tomaša (Uznesenie č. 19/2018 zo dňa 19.11.2018).
Dňa 13.12.2018 sa konalo stretnutie akademickej obce právnickej fakulty, ktoré zvolal predseda
Akademického senátu JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Na tomto stretnutí akademickej obce
kandidát doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. predniesol svoju koncepciu rozvoja právnickej
fakulty pre funkčné obdobie 2019-2023.
Na svojom zasadnutí dňa 17.12.2019 zvolil Akademický senát doc. JUDr. Miroslava Štrkolca,
PhD. za kandidáta na funkciu dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej
fakulty na funkčné obdobie rokov 2019-2023 (Uznesenie č. 24/2018).
- Vo vzťahu k ďalším otázkam AS fakulty:
 podal Stanovisko k problematike študentských dotazníkov. Na zasadnutí AS fakulty
konanom dňa 19.11.2018 vystúpil v rámci rozpravy prodekan pre pedagogickú činnosť
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. a informoval AS fakulty o vyhodnotení dotazníkového
prieskumu študentov fakulty. V rámci rozpravy AS fakulty vystúpili viacerí členovia
AS fakulty a zdôraznili potrebu posilnenia spätnej väzby od študentov fakulty. S týmto
cieľom AS fakulty odporučil vedeniu fakulty vykonávať študentské dotazníky popri
elektronickej forme v systéme AIS aj písomnou formou (Uznesenie č. 11/2018).
 schválil Volebnú a mandátovú komisiu fakulty pre voľby do akademického senátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v tomto zložení: doc. JUDr. Karin Cakoci,
PhD., JUDr. Martin Štrkolec, PhD., JUDr. Miroslav Fico, PhD., JUDr. Bc. Dominika
Becková a Mgr. Adrián Lukáčik. Za náhradníkov boli zvolení: JUDr. Monika Seilerová,
PhD. a Mgr. Ivan Kundrát (na svojom zasadnutí dňa 17.12.2018)
 uznesením č. 20/2018 zo dňa 19.11.2018 schválil plán riadnych zasadnutí AS fakulty na rok
2019, ktoré sa majú konať:
-

dňa 25. februára 2019 o 13:00 hod.,
dňa 25. marca 2019 o 13:00 hod,
dňa 06. mája 2019 o 13:00 hod.

Na každom zasadnutí Akademického senátu boli podané informácie z rokovaní iných orgánov
fakulty, ktoré poskytli hlavne dekanka fakulty doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.,
prodekanky fakulty doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.,
prodekan fakulty JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., bývalý predseda Akademického senátu JUDr.
Miroslav Fico, PhD. a predseda Akademického senátu JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Pravidelne boli podávané informácie zo zasadnutí AS UPJŠ v Košiciach, ktoré komunikovali
členovia AS UPJŠ v Košiciach za zamestnaneckú časť akademickej obce Ing. Karolína
Červená, PhD. a doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
II.

Správa o činnosti študentskej časti AS fakulty za rok 2018

Členovia zastupujúci študentskú časť akademickej obce v AS fakulty (ďalej označujeme ako
„zástupcovia študentskej časti“) sa počas celého obdobia roku 2018 zapájali do procesov
prebiehajúcich na úrovni AS fakulty.
Uvedené pozostávalo predovšetkým z aktívnej účasti v rozpravách AS fakulty. Predovšetkým,
zástupcovia študentskej časti dôrazne vystupovali v otázkach podoby študijných programov
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a podporili preradenie predmetu Medzinárodné právo súkromné a procesné medzi povinné
predmety 1. ročníka magisterského štúdia v zimnom semestri v dennej forme.
Študentská časť AS fakulty sa v roku 2018 podieľala na prezentovaní a presadzovaní názorov,
potrieb či požiadaviek tak jej členov, ako aj na sprostredkovaní názorov ostatných študentov
fakulty. Jednotliví členovia študentskej časti AS fakulty sa tak výraznou mierou zapájali do
diskusií vedených na zasadnutiach AS, zaujímali stanoviská a presadzovali názory a postrehy
za účelom skvalitnenia výučby. Členovia študentskej časti AS fakulty boli členmi tak stálych,
ako aj ad hoc komisií AS fakulty a aktívne sa podieľali na uskutočňovaní, resp. zabezpečovaní
priebehu volieb, či poskytnutí súčinnosti v rámci zasadnutí predmetných komisií.
Členovia študentskej časti AS fakulty sa veľmi aktívne zapojili do diskusie týkajúcej sa
vyhodnotenie študentských dotazníkov hodnotenia kvality výučby, ktoré sa prvýkrát realizovali
cez akademický informačný systém AIS2. Zástupcovia študentov v AS uviedli, že elektronické
študentské dotazníky nie sú práve najlepšou formou hodnotenia kvality výučby, nakoľko
študenti sa obávajú či je naozaj zaručená ich anonymita pri odosielaní vyplneného dotazníka.
Samotná formulácia otázok v študentskom dotazníku podľa názoru študentov nezodpovedala
potrebám Právnickej fakulty, pretože mnoho otázok bolo irelevantných (zameraných hlavne na
využívanie elektronických prostriedkov pri výučbe). Z uvedených dôvodov členovia
študentskej časti AS fakulty navrhovali, aby sa pri formulácií otázok reflektoval spôsob výučby
na Právnickej fakulte a overilo sa, či je anonymita pri odosielaní dotazníkov študentom
zaručená.
Pri prekovaní návrhu študijného programu magisterského štúdia členovia študentskej časti AS
veľmi pozitívne hodnotili snahu o zavedenie nového povinného predmetu Medzinárodné právo
súkromné a procesné, nakoľko ide o predmet, ktorý je potrebný pri ďalšom štúdiu. Členovia
študentskej časti AS fakulty návrh na zaradenie tohto predmetu do kategória povinných
predmetov výrazne podporili. V rámci diskusie o povinných predmetoch v 1. ročníku
magisterského štúdia členovia študentskej časti AS fakulty navrhli zvážiť ďalšie zaradenie
predmetu Praktické cvičenia na súde medzi povinné predmety, nakoľko tento predmet už
dlhodobo pre študentov nezabezpečuje ,,praktickosť’’ a vzhľadom na formu jeho výučby má
pre študentov len malý prínos.
Členovia študentskej časti AS fakulty sa spolu so zástupcami študentského spolku ELSA
zúčastnili v roku 2018 na stretnutí zástupcov študentov jednotlivých fakúlt UPJŠ s pánom
rektorom prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. a pani prorektorkou pre VŠ vzdelávanie prof.
Ing. Máriu Marekovou, CSc., ktorého cieľom bolo zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi
študentmi a predstaviteľmi univerzity a prispieť k rozvoju univerzitného rozmeru štúdia na
UPJŠ. Na tomto stretnutí sa členovia študentskej časti AS vyjadrovalo predovšetkým k
evaluácií štúdia, vnútornému systému zabezpečovania kvality, ale i k činnosti študentských
spolkov a organizácií. V rámci tejto diskusii boli opätovne prezentované už uvedené názory na
nový spôsob hodnotenia kvality vyúčby. Zo strany zástupcov študentov všetkých fakúlt bolo
poukázané na veľmi nízku mieru zapojenia študentov do tvorby študijných plánov na
jednotlivých fakultách.
V súvislosti s podmienkami prijímacieho konania a ďalšími podmienkam pre prijímanie na
denné bakalárske štúdium v študijnom odbore Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky
poskytovanom v slovenskom jazyku, členovia študentskej časti AS fakulty uviedli, že napriek
klesajúcemu počtu študentov by fakulta mala s cieľom udržať si svoju kvalitu naďalej trvať na
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uskutočňovaní písomnej prijímacej skúšky. Členovia študentskej časti AS ocenili zavedenie
nového študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou 4 roky poskytovanom v slovenskom,
francúzskom a anglickom jazyku, avšak v diskusii uviedli, že bude veľmi náročné prilákať a
nájsť študentov, ktorí budú spĺňať nastavené kritéria. Členovia študentskej časti AS fakulty
vyjadrili určité obavy vo vzťahu k zmeneným podmienkam udeľovania kreditov za vedeckú
časť štúdia v študijných programoch doktorandského štúdia, keďže došlo k výraznému zníženiu
kreditov za jednotlivé vedecké aktivity doktorandov, a namiesto pevne stanoveného počtu
kreditov za vedecké aktivity sa zaviedlo rozpätie kreditov, ktoré môže školiteľ udeliť
doktorandovi. Členovia študentskej časti AS fakulty prezentovali vo vzťahu k výučbe vo
všetkých troch stupňoch štúdia názor, že by bolo vhodné do výučby zavádzať viac praktickosti
a praktickú formu výučby podporovať.
V máji 2018 študentskú časť AS z dôvodu ukončenia štúdia opustili 2 členovia, avšak ich miesta
ostali neobsadené, pretože po posledných doplňujúcich voľbách už neboli AS k dispozícií
náhradníci a AS fakulty rozhodol, že nebude organizovať doplňujúce voľby na funkčné obdobie
2014 - 2018, pretože v októbri 2018 sa konali voľby do AS fakulty na nové funkčné obdobie
2018 - 2022.
Prílohy:
 Správa o činnosti Študentskej rady vysokých škôl

Návrh správy o činnosti AS fakulty za rok 2018 bol spracovaný:
Komisiou pre spracovanie správy o činnosti AS fakulty za rok 2018 na základe uznesenia
AS fakulty č. 25/2018 zo dňa 17.12.2018.

Prerokované a schválené:
na zasadnutí Akademického
.............................................

senátu

UPJŠ

Právnickej

fakulty

konanom

dňa.

.....................................................
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.,
predseda Akademického senátu Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach
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