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Profil absolventa  

Doktorandský  študijný  program  v plnej miere  reflektuje  oblasti  a  rozsah  vedomostí,  zručností  a 
kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou 
úrovňou národného kvalifikačného rámca stanovené Prílohou Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. 
o sústave študijných odborov Slovenskej republiky: SKKR 8. 
 
Doktorandský  študijný  program  pripravuje  do  praxe  osobnosti  spôsobilé  ďalej  rozvíjať  právny 
poriadok Slovenskej republiky v rovine tvorby, realizácie a aplikácie práva. Štúdium pod vedením 
skúsených  školiteľov  pôsobiacich  v  teórii  aj  praxi  práva  umožňuje  absolventom  zamerať  sa  na 
konkrétny  právny  problém,  ktorý  si  aktuálne  vyžaduje  právovedné  riešenie,  pričom  absolvent  je 
schopný  sám  identifikovať  príslušný  problém,  nastoliť možnosti  jeho  riešenia  a  verifikovať  alebo 
falzifikovať  potenciálne  riešenie  problému.  Zručnosti  a  kompetencie  takto  získané  sú  ďalej 
prenositeľné na  riešenie  iných právnych problémov,  za  rešpektovania  štandardov vedeckej práce, 
uznávaných v komunite právnych vedcov. Doktorandské štúdium je určené pre čerstvých absolventov 
magisterského štúdia, ale tiež pre praktikov, ktorí si naformulovali svoju výskumnú otázku na základe 
praktických skúseností prekračujúcich horizont poznatkov druhého stupňa štúdia.  
 
Vzdelávacími cieľmi programu sú: 
‐  osvojenie  si  kľúčových  teoretických  vedomostí  ako  nevyhnutné  penzum  a predpoklad  vedeckej 
práce; 

‐  zvládnutie  a metodologické  uchopenie  procesov,  štruktúr  a postupov  pri  riešení  konkrétnych 
právno‐teoretických problémov, ktoré sú zväčša úzko previazané na právnu prax; 

‐ analýza a aplikácia teoretických poznatkov a výskumných záverov národnej, európskej a svetovej 
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právnej vedy a ich prepojenie na vlastný vedecký výskum (inovácia, nové smery v právnej vede, nové 
problémy – digitalizácia, automatizácia, robotizácia, platformy); 

‐ integrácia vedomostí a ich zasadenie do širších právno‐teoretických, právno‐filozofických, právno‐
historických súvislostí, integrácia vedomostí a ich konfrontácia s rozvojom v iných vedných odboroch, 
ktorý právo ako spoločenskovedná disciplína musí nevyhnutne reflektovať. 

 

Hlavné vzdelávacie výstupy programu:  

‐  získať  široké  prierezové  vedomosti  z jednotlivých  odvetví  práva,  interpretovať  ich,  analyzovať 
a vedieť využiť v rámci vlastného vedeckého výskumu.  Identifikovať a prezentovať vlastné  riešenia 
teoretických problémov, kriticky sa vysporiadať s inými teoretickými a praktickými názormi a na báze 
nadobudnutých vedomostí sa profilovať ako súčasť vedeckej a odbornej komunity; 

‐ získať potrebné zručnosti využiteľné v právnej teórii a právnej praxi, ktorá vychádza z teórie a je ňou 
zásadne  ovplyvnená,  s ohľadom  na  charakter  práva  a právnej  vedy  (vyhľadávanie,  zbieranie 
a využívanie  dát  z relevantných  systémov  –  národný  právny  poriadok,  právny  systém  EÚ 
a medzinárodné právo), získať potrebné sociálne zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre praktické 
zameranie práva a právnej vedy; 

‐ získať potrebné kompetencie vzťahujúce sa k tvorivej vedeckej práci, identifikovanie relevantných 
výskumných  problémov,  ich  uchopenie  vedeckými  metódami,  ich  vyhodnotenie  v prierezových 
právno‐historických,  právno‐teoretických  a právno‐filozofických  súvislostiach,  rozvíjať  sociálne 
kompetencie práce v tíme a kompetencie pokročilého kritického myslenia. 
 

Indikované povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený  

Absolvent  študijného  programu  získa  predpoklady  na  výkon  vysoko  špecializovaných 
a kvalifikovaných  povolaní  v oblasti  právnej  vedy  a výskumu  ako  vedeckovýskumný  pracovník 
v univerzitných, akademických, a iných vzdelávacích alebo vedeckých  inštitúciách národného, ale aj 
európskeho  charakteru  alebo  ako  vysokoškolský  pedagóg.  Rovnako  získa  nevyhnutné  zručnosti 
a kompetencie pre miesto postdoktorandského výskumného pracovníka na niektorej z univerzít.  

Absolvent doktorandského štúdia môže nájsť uplatnenie ako pedagogický, vedecko‐výskumný alebo 
riadiaci  pracovník  v  univerzitných,  akademických  a  iných  vzdelávacích,  vedecko‐výskumných 
inštitúciách. Súčasne vzhľadom na charakter práva a právnej vedy nachádza uplatnenie v stavovských 
povolaniach,  na  riadiacich  pozíciách  v rámci  národných  a nadnárodných  inštitúcií,  v štátnej  správe 
a samospráve a aj v mimovládnych organizácií.    

 

Indikované  povolania  podľa  Vyhlášky  Štatistického  úradu  SR  č.  449/2020  Z.  z.,  ktorou  sa  vydáva 
štatistická klasifikácia zamestnaní: s prihliadnutím na charakter doktorandského štúdia (keďže nejde 
o nový študijný program, absolventi na uvedených pozíciách v praxi aj pôsobia), absolvent sa môže 
uplatniť napr. ako: vysokoškolský učiteľ (231) v oblasti práva, ako špecialista v oblasti práva (261): 
právnik (v podniku,  inštitúcii, organizácii), advokát, advokátsky koncipient, prokurátor,  legislatívec, 
sudca,  notár,  notársky  koncipient,  exekútor,  súdny  znalec,  vyšší  súdny  úradník,  ako  odborný 
pracovník  v  oblasti  práva  a  podobní  pracovníci  (3411),  ako  riadiaci  pracovník  (manažér) 
administratívnych a podporných činností inde neuvedený (1219), z týchto zamestnaní napr. riadiaci 
pracovník (manažér) právneho útvaru/ verejného obstarávania / v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

Samozrejme  pre  výkon  určitých  povolaní  sa  okrem  vysokoškolského  vzdelania  vyžaduje  splnenie 
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ďalších osobitných podmienok, napr. úspešné absolvovanie výberového konania (napr. sudca, súdny 
exekútor), dosiahnutie určitého  veku  (sudca, prokurátor), úspešné  absolvovanie odbornej  justičnej 
skúšky/notárskej skúšky/ advokátskej/správcovskej skúšky, a splnenie ďalších zákonných požiadaviek 
(napr.  bezúhonnosť,  požadovaná  minimálna  dĺžka  právnej  praxe,  zápis  v  zozname 
advokátov Slovenskej advokátskej komory). Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ho môže pripraviť 
pre kvalitný výkon týchto povolaní. 

 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu 

Absolvent  doktorandského  študijného  programu  v študijnom  odbore  právo  sa  môže  uplatniť 
v obdobných  profesiách  ako  absolvent  magisterského  študijného  programu,  avšak  vďaka 
doktorandskému štúdiu je schopný samostatne analyzovať problémy empirického výskumu v jeho 
špecializácii,  dokáže  navrhovať  riešenia,  ovláda  metodológiu  vedeckej  práce,  má  zmysel  pre 
rétorickú  spôsobilosť  a i.  Je  preto  spôsobilý  pôsobiť  aj  vo  funkcii  vysokoškolského  učiteľa  či 
vedeckého pracovníka.  
 
Uplatniteľnosť absolventov je monitorovaná aj prostredníctvom dotazníkov, ktorých vyhodnotenia sú, 
spolu  so  stanoviskami  vedenia  PF  TU,  dostupné  tu:  http://iuridica.truni.sk/absolventi‐dotaznikove‐
prieskumy 
Napríklad z absolventského dotazníka absolventov magisterského a doktorandského štúdia Trnavskej 
univerzity  v  Trnave,  ktorí  ukončili  štúdium  v  akademickom  roku  2020/2021  vyplýva,  že  vyše  82% 
respondentov spomedzi absolventov Právnickej fakulty sa cítilo optimálne pripravených na uplatnenie 
sa  vo  svojom  odbore.  Z rovnakého  dotazníka  vyplýva,  že  viac  než  76%  respondentov  spomedzi 
absolventov Právnickej fakulty sa zamestnalo v odbore právo.  
 

 


