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ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA  

V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 
 

1. ročník kreditového štúdia, denná a externá forma 
 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 
A. Povinné predmety 

Predmety 1. semester kredity 2. semester kredity 
Hlavný predmet doktorandského štúdia 2 PH 5 2 PH 5 
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce 2 PH 5 2 PH 5 
 
B. Povinne voliteľné predmety 

Predmety 1. semester kredity 2. semester kredity 
Voliteľný predmet súvisiaci s hlavným predmetom1 2 PH 5 2 PH 5 
 
C. Výberové predmety 

Predmety 1. semester kredity 2. semester kredity 
Výberový predmet2 2 PH 3 2 PH 3 
 
 
II. VEDECKÁ ČASŤ 
 
D. Povinná vedecká činnosť podľa odbornej profilácie doktoranda 

Činnosti 1. semester kredity 2. semester kredity 
Zostavenie študijného plánu doktoranda 4 PH 10   
Predloženie projektu dizertačnej práce I. 3   PH 5 
Predloženie odbornej resp. vedeckej práce 
v rozsahu minimálne 3000 slov (10 normostrán) 
oponovanej školiteľom I. 

  PH 10 

 
E. Výberová vedecká činnosť podľa odbornej profilácie doktoranda 

Činnosti 1. semester kredity 2. semester kredity 
Ďalšia výberová vedecká činnosť4     

                                                 
1 Podľa zoznamu povinne voliteľných predmetov. 
2 Podľa zoznamu výberových predmetov. 
3 Štruktúru a rozsah projektu dizertačnej práce určí školiteľ v študijnom pláne doktoranda. V 1. ročníku projekt 
pozostáva minimálne z vypracovania rámcovej štruktúry dizertačnej práce. 
4 Podľa zoznamu výberovej vedeckej činnosti a jej kreditového ohodnotenia. 
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2. ročník kreditového štúdia, denná a externá forma 
 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 
A. Povinné predmety 

Predmety 3. semester kredity 4. semester kredity 
Hlavný predmet doktorandského štúdia 2 PH 5 2 PH 5 
Dizertačná skúška5   S 5 
 
 
B. Povinne voliteľné predmety 

Predmety 3. semester kredity 4. semester kredity 
Voliteľný predmet súvisiaci s hlavným predmetom6 2 PH 5 2 PH 5 
 
C. Výberové predmety 

Predmety 3. semester kredity 4. semester kredity 
Výberový predmet7 2 PH 3 2 PH 3 
 
 
II. VEDECKÁ ČASŤ 
 
D. Povinná vedecká činnosť podľa odbornej profilácie doktoranda 

Činnosti 3. semester kredity 4. semester kredity 
Predloženie odbornej resp. vedeckej práce 
v rozsahu minimálne 3000 slov (10 normostrán) 
oponovanej školiteľom II. 

PH 10   

Predloženie odbornej resp. vedeckej práce 
v rozsahu minimálne 3000 - 6000 slov (10 - 
20 normostrán) oponovanej školiteľom III. 

  PH 10 

Predloženie projektu dizertačnej práce II.8   PH 5 
 
E. Výberová vedecká činnosť podľa odbornej profilácie doktoranda 

Činnosti 3. semester kredity 4. semester kredity 
Ďalšia výberová vedecká činnosť9     
 

                                                 
5 Dizertačná skúška je štátnou skúškou a pozostáva z povinného predmetu doktorandského štúdia a voliteľného 
predmetu. Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet dizertačnej skúšky. 
6 Podľa zoznamu povinne voliteľných predmetov. 
7 Podľa zoznamu výberových predmetov. 
8 Štruktúru a rozsah projektu dizertačnej práce určí školiteľ v študijnom pláne doktoranda. 
9 Podľa zoznamu výberovej vedeckej činnosti a jej kreditového ohodnotenia. 
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3. ročník kreditového štúdia, denná a externá forma 
 

 
I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 
A. Povinné predmety 

Predmety 5. semester kredity 6. semester kredity 
Dizertačná práca a jej obhajoba   S 20 
 
B. Povinne voliteľné predmety 

Predmety 5. semester kredity 6. semester kredity 
Voliteľný predmet súvisiaci s hlavným 
predmetom10 

2 PH 5   

 
C. Výberové predmety 

Predmety 5. semester kredity 6. semester kredity 
Výberový predmet11 2 PH 3   
 
 
II. VEDECKÁ ČASŤ 
 
A. Povinná vedecká činnosť podľa odbornej profilácie doktoranda 

Činnosti 5. semester kredity 6. semester kredity 
Predloženie odbornej resp. vedeckej práce 
v rozsahu minimálne 3000 slov (10 normostrán) 
oponovanej školiteľom IV.  

PH 10   

Predloženie odbornej resp. vedeckej práce 
v rozsahu minimálne 3000 - 6000 slov (10 - 
20 normostrán) oponovanej školiteľom V. 

  PH 10 

 
E. Výberová vedecká činnosť podľa odbornej profilácie doktoranda 

Činnosti 5. semester kredity 6. semester kredity 
Ďalšia výberová vedecká činnosť12     
 
 

                                                 
10 Podľa zoznamu povinne voliteľných predmetov. 
11 Podľa zoznamu výberových predmetov. 
12 Podľa zoznamu výberovej vedeckej činnosti a jej kreditového ohodnotenia. 
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HLAVNÉ PREDMETY  
(predmet priamo súvisiaci s témou dizertačnej práce podľa hlavného odboru 
doktorandského štúdia) 
 
1. Teória práva 
2. Dejiny štátu a práva na území Slovenska 
3. Rímske právo 
4. Pracovné právo  
5. Trestné hmotné a procesné právo  
 
 
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 
 
1. Dejiny štátu a práva na území Slovenska (1. rok, ZS) 
2. Metodológia historickoprávneho výskumu I. (1. rok, ZS) 
3. Metodológia historickoprávneho výskumu II. (1. rok, LS) 
4. Ústavné právo Slovenskej republiky 
5. Medzinárodné právo verejné 
6. Európske právo 
7. Právo sociálneho zabezpečenia 
8. Občianske hmotné právo 
9. Občianske procesné právo 
10. Obchodné právo 
11. Kriminalistika 
12. Aktuálne otázky kriminológie  
13. Správne právo hmotné 
14. Správne právo procesné 
15. Právna komparatistika 
 
 
VÝBEROVÉ PREDMETY 
 
1. Politická a právna filozofia 20. storočia 
2. Dejiny európskeho politického a právneho myslenia 
3. Orgány ochrany práva 
4. Vybrané otázky z právnych dejín 
5. Vybrané otázky zo svetových dejín práva 
6. Historický vývoj práva a právnych poriadkov európskych krajín  
7. Historický vývoj práva a právnych poriadkov krajín afrického kontinentu  
8. Historický vývoj práva a právnych poriadkov krajín ázijského kontinentu  
9. Historický vývoj práva a právnych poriadkov krajín Latinskej Ameriky  
10. Historický vývoj práva a právnych poriadkov krajín Severnej Ameriky  
11. Dejiny verejného a súkromného práva na Slovensku  
12. Verejné rímske právo  
13. Súkromné rímske právo  
14. Pramene rímskeho práva  
15. Kánonické právo  
16. Konfesné právo  
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17. Záväzkové práva  
18. Rodinné právo v teórii a v právnej praxi  
19. Medzinárodné a európske autorské právo  
20. Právna ochrana výsledkov duševnej tvorivej činnosti v kontexte trhového hospodárstva  
21. Individuálne pracovné právo  
22. Zmluvné pracovné právo  
23. Trestné právo hmotné v teórii a v právnej praxi  
24. Trestné právo procesné v teórii a v právnej praxi  
25. Dokazovanie v trestnom konaní  
26. Súdne lekárstvo  
27. Forenzná psychológia 
28. Medzinárodné vzťahy  
29. Regionálna ochrana ľudských práv v Európe 
30. Právo životného prostredia 
 
 
VÝBEROVÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ 
 
1. Individuálna konzultácia so školiteľom – 2 kredity 
2. Konzultácia odbornej písomnej práce – 2 kredity 
3. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v rozsahu do 3000 slov/do 

10 normostrán oponovanej školiteľom – 5 kreditov 
4. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v rozsahu 3000 - 5999 slov/10 – 

19 normostrán oponovanej školiteľom – 10 kreditov 
5. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v rozsahu 6000 - 8999 slov/20 – 

29 normostrán oponovanej školiteľom – 15 kreditov 
6. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v rozsahu 9000 a viac slov/30 

a viac normostrán oponovanej školiteľom – 20 kreditov 
7. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v cudzom jazyku v rozsahu do 3000 

slov/do 10 normostrán oponovanej školiteľom – 10 kreditov 
8. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v cudzom jazyku v rozsahu 3000 - 

5999 slov/10 – 19 normostrán oponovanej školiteľom – 15 kreditov 
9. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v cudzom jazyku v rozsahu 6000 - 

8999 slov/20 – 29 normostrán oponovanej školiteľom – 20 kreditov 
10. Predloženie odbornej alebo vedeckej písomnej práce v cudzom jazyku v rozsahu 9000 

a viac slov/30 a viac normostrán oponovanej školiteľom – 25 kreditov 
11. Recenzia – 10 kreditov 
12. Systematické zapájanie sa do pedagogickej, lektorskej a inej vzdelávacej činnosti v rámci 

hlavného odboru doktorandského štúdia13 – 15 kreditov 
13. Jednorazové zapájanie sa do pedagogickej, lektorskej a inej vzdelávacej činnosti v rámci 

hlavného odboru doktorandského štúdia – 5 kreditov 
14. Účasť na tvorbe učebníc a učebných pomôcok – v závislosti od rozsahu kapitoly 

(porovnaj kredity predloženej odbornej alebo vedeckej písomnej práce) 

                                                 
13 Netýka sa doktorandov v dennej forme štúdia, u ktorých vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej 
odbornej činnosti prispievajúcej k rozšíreniu odborného rozhľadu doktoranda v rozsahu v priemere štyri hodiny 
týždenne je súčasťou študijného plánu doktoranda. V prípade, že je prekročený stanovený rozsah výkonu takejto 
činnosti, je možné, aby školiteľ na základe súhlasu vedúceho katedry udelil kreditové ohodnotenie 
i doktorandovi v dennej forme štúdia. 
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15. Edičná a redakčná činnosť – 10 kreditov 
16. Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných úloh (ako zodpovedný riešiteľ) – 

10 kreditov 
17. Aktívna účasť na riešení vedeckovýskumných úloh (ako spoluriešiteľ) – 5 kreditov 
18. Samostatný organizátor vedeckého alebo odborného podujatia – 10 kreditov 
19. Spoluorganizátor vedeckého alebo odborného podujatia – 5 kreditov 
20. Odborná stáž v trvaní do 1 mesiaca – 10 kreditov 
21. Odborná stáž v trvaní 1 mesiac až 3 mesiace – 15 kreditov 
22. Študijný pobyt, resp. odborná stáž v trvaní viac ako 3 mesiace – 20 kreditov 
23. Účasť na odborných a vedeckých podujatiach doma a v zahraničí, letných/jesenných 

školách, workshopoch, seminároch a pod. – 5 kreditov 
24. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí – 10 kreditov 
25. Citácie publikovaných prác doktoranda doma, v zahraničí a iné ohlasy – 2 kredity 
 


