Milé študentky a milí študenti,
aj tento akademický rok máte možnosť prihlásiť sa na Vedeckú študentskú konferenciu,
ktorá sa bude konať dňa 29.6.2022 na fakulte. Po jej skončení pozývame všetkých
študentov na piknik vo fakultnej záhrade.
Vedecká študentská konferencia je prehliadkou študentských prác – vedeckých/ odborných
príspevkov, do ktorej sa môžu zapojiť všetci študenti bakalárskeho a magisterského štúdia v
oboch formách štúdia.
Formálne a obsahové náležitosti príspevku:
‐ rozsah 8‐15 normostrán, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,
‐ forma príspevku: abstrakt ‐ v slovenskom a v cudzom jazyku, kľúčové slová, samotný
príspevok vrátane úvodu a záveru, zoznam použitých zdrojov (citovanie – ako citovanie
v záverečnej práci v zmysle smernice rektora alebo citačná norma obvyklá pre právne vedy).
V rámci tohtoročnej Vedeckej študentskej konferencii je tiež možnosť prihlásiť svoju prácu aj
do sekcie: fakultného kola Súťaže o najlepšiu odbornú a vedeckú prácu (ŠVOČ).
Formálne náležitosti práce:
‐ rozsah 20‐30 normostrán, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,
‐ forma práce: titulná strana (názov práce, meno a priezvisko autora, názov fakulty,
akademický rok), vyhlásenie o pôvodnosti práce, abstrakt (max. 350 slov) a kľúčové slová,
obsah, prípadne zoznam použitých skratiek, úvod, vlastný text práce, záver a zoznam
použitej literatúry (citovanie – ako citovanie v záverečnej práci v zmysle smernice rektora
alebo citačná norma obvyklá pre právne vedy).
Na aktivity vedeckej a odbornej činnosti študentov sa vzťahuje Smernica rektora Trnavskej
univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie
študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave.
Pracovnou náplňou každého právnika je práca s textom ‐ od hľadania podkladov v odbornej
literatúre, cez spracovanie vlastných argumentov, až po prednes. To všetko Vám zapojenie
do Vedeckej študentskej konferencie ponúka už teraz – počas štúdia. Účasť na konferencii je
výbornou prípravou nielen na písanie a obhajobu záverečnej práce, ale aj pre právnickú prax.
Účasťou na konferencii tak získate nenahraditeľné skúsenosti, ale aj publikačnú činnosť,
keďže všetky príspevky odporučené hodnotiacou komisiou budú spracované do zborníka z
konferencie (zborníky z minulých rokov: http://publikacie.iuridica.truni.sk/studentska‐
konferencia/).
Najlepšie príspevky budú ocenené aj štipendiom a vecnými cenami, ako aj kreditmi:
http://iuridica.truni.sk/studentska‐vedecka‐odborna‐cinnost‐svoc (viď nižšie INFO LISTY).
Navyše, najlepšia práca prihlásená do fakultného kola Súťaže o najlepšiu odbornú a vedeckú
prácu (ŠVOČ), môže byť odbornou komisiou odporúčaná dekanke fakulty na prihlásenie do
Česko‐slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Účasť na
konferencii a prípadný úspech Vám môže pomôcť aj vo výberovom konaní na študijný pobyt

v zahraničí v rámci Erasmus+, či vo výberovom konaní na funkciu vedeckej pomocnej sily na
fakulte.
Prihlásiť sa môžete formou zaslania emailu s názvom príspevku do 20.05.2022 na adresu:
inge.lanczova@gmail.com.
Príspevok podľa vyššie uvedených pokynov treba zaslať na rovnakú adresu do 17.07.2022.
S výberom témy a spracovaním príspevku sa môžete obrátiť na poradcov pre študentskú
vedeckú a odbornú činnosť (http://iuridica.truni.sk/studentska‐vedecka‐odborna‐cinnost‐
svoc) alebo vyučujúceho toho predmetu, ktorý je témou najbližšie Vášmu príspevku počas
jeho konzultačných hodín, či môžete prevziať a spracovať tému/kapitolu Vašej záverečnej
práce (neplatí pre príspevky prihlásené do súťaže ŠVOČ ‐ možno však vypracovať prácu
ŠVOČ, a následne z nej vychádzať pri záverečnej práci).
Na Študentskej vedeckej konferencii sa môžete teda zúčastniť v dvoch formách:
‐ s odborným/vedeckým príspevkom (môže vychádzať z obhajovanej práce, 8‐15
normostrán) a
‐ s prácou v rámci osobitnej sekcie ‐ fakultného kola právnickej súťaže o najlepšiu vedeckú
prácu (nemôže byť súčasťou publikovanej, odovzdanej a obhájenej záverečnej práce, rozsah
20‐30 normostrán).

Tešíme sa na Vaše príspevky 

