TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

USMERNENIE DEKANA PF TU Č. 1/2020
O ČINNOSTI KOMISIE PRE ŠTÚDIUM
NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTE
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Komisia pre štúdium Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len
„Komisia) je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa skvalitňovania
štúdia na fakulte a otázky týkajúce sa najmä obsahu, zmien a rozvoja študijných programov a
pedagogického procesu na fakulte.
(2)
Komisia je zriadená rozhodnutím dekana Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej
fakulty (ďalej len „dekan fakulty“) podľa čl. 18 a čl. 15 ods. 1 Štatútu Trnavskej univerzity
v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 30. mája 2013 v znení Zmien a doplnkov Štatútu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 26. novembra 2016 (ďalej len
„Štatút Fakulty“).
(3)
Cieľom tohto usmernenia je upraviť pôsobnosť, organizáciu a činnosť Komisie
v súlade s čl. 1 ods. 8 Rozhodnutia dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
z 20.10.2020 č. 1/2020, ktorým sa zriaďuje Komisia pre štúdium Trnavskej univerzity
v Trnave, Právnickej fakulty.
Čl. 2
Predseda a členovia komisie
(1) Komisia má päť členov, ktorí sú vymenúvaní a odvolávaní dekanom fakulty, pričom traja
členovia sú pedagógovia a/alebo výskumní pracovníci fakulty a dvaja členovia sú študenti
fakulty.
(2) Predseda Komisie, ktorého vymenúva a odvoláva dekan fakulty, zastupuje Komisiu
navonok, zodpovedá za zvolávanie zasadnutí Komisie, riadi priebeh rokovania, zabezpečuje
prítomnosť prizvaných osôb, doručuje zápisnicu z rokovania dekanovi fakulty a vykonáva
ďalšie činnosti súvisiace s riadnym fungovaním Komisie. Predseda Komisie môže poveriť
iného člena Komisie, aby zastupoval predsedu Komisie, zabezpečil organizačný chod
Komisie alebo vykonával iné úkony, ktorými ho predseda Komisie poverí.
Čl. 3
Zasadnutie Komisie
(1) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(2) Na prijatie uznesenia Komisie a stanoviska Komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov Komisie.
(3) Komisia môže prijímať uznesenia aj hlasovaním per rollam.
(4) Zasadnutie Komisie sa môže uskutočniť aj online, prostriedkami elektronickej
komunikácie.
(5) Zasadnutie komisie sa koná najmenej dvakrát za semester a zvoláva ho predseda Komisie.
Zasadnutia Komisie sú zásadne neverejné. Okrem členov Komisie sa zasadnutia môžu
zúčastňovať aj prizvané osoby, najmä dekan fakulty, prodekani fakulty a vedúci študijného
oddelenia, ako aj ďalší pozvaní hostia, ak to schváli predseda.
(6) Zasadnutie Komisie sa môže konať na prejednanie neodkladných študijných otázok aj
mimo riadneho zvolania Komisie, ak sú prítomní aspoň traja členovia Komisie.
(7) V prípade, ak ide o dôležité študijné otázky, každý člen Komisie je oprávnený navrhnúť,
aby sa o tejto otázke hlasovalo. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
všetkých členov Komisie.
(8) O personálnych otázkach rozhoduje komisia tajným hlasovaním
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Čl. 4
Činnosť Komisie
(1) Komisia prerokúva študijné otázky, obsah a zmenu študijných programov, podieľa sa na
rozvoji študijných programov, v prípade potreby sa vyjadruje k procesu skúšania
a hodnotenia, predkladá dekanovi fakulty návrhy na nové študijné predmety a návrhy aktivít
na rozvoj schopností a zručností študentov a pedagógov. Komisia operatívne reaguje na
aktuálnu spoločenskú situáciu a za týmto účelom navrhuje spôsoby zatraktívnenia študijného
programu, najmä predložením tém, ktoré dopĺňajú študijné poznatky, či návrhov na pozvanie
odborníkov z rôznych oblastí práva a príbuzných odborov.
(2) Komisia spolupracuje s Akademickým senátom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave (ďalej len „Akademický senát“) najmä tak, že členovia Komisie, ktorými sú
pedagógovia, navrhujú členom zamestnaneckej časti Akademického senátu fakulty otázky na
prerokovanie v akademickom senáte, a členovia Komisie, ktorými sú študenti, navrhujú
otázky na prerokovanie v Akademickom senáte členom študentskej časti Akademického
senátu. Komisia sa môže uzniesť nadpolovičnou väčšinou všetkých členov o tom, že predseda
Komisie písomne požiada predsedu Akademického senátu fakulty o možnosť vystúpenia na
zasadnutí senátu, rovnako dekana fakulty o možnosť vystúpenia na zasadnutí vedenia fakulty
alebo Kolégia dekana fakulty. Ak členovia Komisie písomne nepoveria vystúpením pred
orgánmi fakulty iného člena Komisie, koná za Komisiu predseda. Pri vystúpení je predseda
Komisie alebo poverený člen Komisie viazaný závermi z rokovania Komisie.
(3) Dekan fakulty a prodekani fakulty sa môžu obrátiť na Komisiu za účelom poskytnutia
stanoviska k určitej študijnej otázke. Ak dekan alebo prodekan fakulty požiada o stanovisko
k určitej študijnej otázke, Komisia zasadne do piatich pracovných dní a následne do desiatich
pracovných dní doručí svoje stanovisko. Stanovisko Komisie má odporúčací charakter, dekan
a prodekani fakulty ním nie sú viazaní.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
(1) Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 o činnosti Komisie pre štúdium na Trnavskej
univerzite, Právnickej fakulte, vydané dňa 20.10.2020, nadobúda účinnosť dňa 1.2.2021.

Andrea Olšovská, dekanka PF TU
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