
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YKDP_KPrZ Názov: Klinika právnickej žurnalistiky

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Seminár

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: -

Za obdobie štúdia: 0,1

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS
Právo (YDŠMgr-PR)

Právo (YEŠMgr-PR)

2.rok LS Právo (YEŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: Tvorba odborných právnických a spravodajských textov - aktivita na seminároch a konzultácia s vyučujúcimi.

Záverečné hodnotenie: Ukončenie priebežným hodnotením

Ukončené: priebežné hodnotenie

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu:

Všetky právnické povolania majú spoločného menovateľa – písanie. Či už ide o písanie podaní, rozsudkov, alebo zákonov. Zásadám tvorby textu sa

možno priučiť aj pri písaní v oblasti žurnalistiky. Z uvedeného vychádza aj koncepcia vyučovaného predmetu.

Predmet má niekoľko cieľov. Predmet sa v zásade snaží rozšíriť vzdelávanie v oblasti tvorby textov a základov žurnalistiky na Právnickej fakulte

Trnavskej univerzity v Trnave, a to nasledovne:

- cez odborné vedenie vyučujúcich predmetu sprostredkovať študentom základné zásady tvorby textu, naučiť ich spracovať zadanú tému, oboznámiť

sa s metodológiou,

- priniesť medzi študentov predmet odlišný od ostatných vyučovaných predmetov, no zároveň ho zamerať na čo najužšie možné spojenie s právom,

- umožniť študentom aktívne a kreatívne tráviť voľný čas,

- formulovať vlastný názor na zvolenú či určenú tému a prezentovať ho prostredníctvom písaného textu,

- podporovať kreativitu študentov a schopnosť pracovať na individuálnych úlohách,

- rozvíjať literárne vlohy, a tým zabezpečiť aj prípravu študentov na písanie záverečných prác.

Jedným z hlavných cieľov predmetu je podpora činnosti redakčnej rady študentského fakultného odborného časopisu Corpus Delicti, pričom

študenti predmetu budú participovať pri tvorbe jedného čísla časopisu za semester, a to nasledovne:

- budú mať za úlohu zúčastňovať sa na vybraných podujatiach fakulty a z týchto podujatí následne spracovať spravodajské texty,

- budú participovať pri tvorbe stálych rubrík časopisu (napr. pojmy do vrecka študenta práva, argumentárium, latinské skratky, aktuálne z

legislatívnej dielne, najnovšie judikáty, ...),

- podľa koncepcie čísla vydania pripravia rozhovor s odborníkom z praxe či s inou osobou, príp. s vyučujúcim Právnickej fakulty Trnavskej

univerzity v Trnave,

- vybraní študenti pripravia odborné texty z oblasti práva,

- na základe pokynov šéfredaktorky sa budú podieľať na gramatickej a štylistickej korekcii odborných textov zaslaných do redakcie.

Hlavnou výhodou navrhovanej formy je adresnosť zadanej študijnej úlohy, ktorá núti študentov spoľahnúť sa na vlastné schopnosti. Na druhej strane

navrhovaný formát výučby podporuje aj kooperáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi.

Z plánovaného spôsobu vedenia predmetu vyplýva potreba obmedziť počet miest študentov a študentiek, ktorí sa na predmet môžu prihlásiť – teda

15. Predmet je možné si zapísať na základe rozhodnutia o prijatí, ktoré bude výsledkom prijímacieho pohovoru.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu si študent rozvinie svoje schopnosti v písaní textov, a to či už odborných alebo spravodajských, osvojí si postup tvorby

textu, korekciu textu, naučí sa organizovať si prácu, a v neposlednom rade má možnosť rozvinúť svoju publikačnú činnosť.

Výsledkom práce na seminároch a domácej prípravy textov bude aj podpora redakčnej činnosti študentského fakultného



odborného časopisu Corpus Delicti. V prípade záujmu existuje možnosť stať sa členom redakčnej rady časopisu.

Podľa prístupu študenta možno konzultovať písanie textov z oblasti práva určeného na uverejnenie v inom médiu, najmä na internete (napr.

najprávo, lexforum, ulpianus a pod.)

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci budú viesť študentov k písaniu textov, vysvetlia im základné zásady pri tvorbe textu,  oboznámia ich s metodológiou a usmernia ich pri

vytváraní konceptu a následného spracovania vybranej témy.

Pri tvorbe odborných textov bude hlavným cieľom pochopene danej problematiky a vecné zdôvodnenie svojho názoru.

Spravodajstvo z diania na fakulte  má za úlohu najmä posilniť a spestriť slovnú zásobu pisateľa a jeho kreativitu, a tvorba stálych rubrík má za úlohu

naučiť študenta zmýšľať analyticky, pracovať s textom, ako aj s najpoužívanejšími zdrojmi informácií pre právnika.

Odporúčaná literatúra:

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne.

Tipy na literatúru potrebnú pre spracovanie jednotlivých tém do podoby výsledného textu dostanú študenti od vyučujúcich. Študenti sú však povinní

samostatne si vyhľadať aj ďalšie pramene, ktoré súvisia s témou, o ktorej majú písať.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 22

A B C D E FX

68% 14% 0% 0% 0% 18%

Vyučujúci:

JUDr. Jakub Löwy, PhD., LL.M., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021

Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.


