
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YNDPm610 Názov: Klinika advokácie I

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Stáž

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0

Za obdobie štúdia: ZS

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie: aktivita na seminároch (50 %); vypracovanie zadania (40 %); osobnostný prínos / prejavený záujem

(10 %), t.j. absolvovanie stáže v právnom povolaní, publikačná činnosť, atď.

Hodnotenie: A: 100%-91%, B: 90%-81%, C: 80%-71%, D: 70%-66%, E: 65%-61%, FX: 60%-0%.

Záverečné hodnotenie: Ukončenie priebežným hodnotením

Ukončené: Priebežným hodnotením.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Klinika advokácie I vie študent vysvetliť obsah povolania advokácie a základné pojmy a skutočnosti, akými sú poslanie

advokácie, právne služby, pozícia advokáta a obsah jeho činnosti, a jeho statusové postavenie, pozícia advokátskeho koncipienta a obsah jeho

činnosti; ďalej vie študent vysvetliť základné práva a povinnosti, ako i vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Študent

dokáže sformulovať a argumentačne podoprieť, ako aj verejne (písomne i ústne) prezentovať vlastné odborné názory / výklady na matériu predmetu

a individuálne dohodnutú tému.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod, t.j. obsah predmetu, účel predmetu, pramene práva predmetu.

2.      Poslanie advokácie, právne služby.

3.      Advokát, výkon advokácie.

4.      Zastúpenie advokáta, advokátsky koncipient, odborní a iní zamestnanci, SAK.

5.      Práva a povinnosti advokáta.

6.      Vzťahy, t.j. advokát / advokát, advokát / klient, advokát / ostatné subjekty, etika.

7.      Odmena advokáta, trovy konania.

8.      Hodnotenie, voľná diskusia.

9.      Hodnotenie, voľná diskusia.

10.     Hodnotenie, voľná diskusia.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

OLEJ, J. - KERECMAN, P. - KALATA, P. a kol.: Zákon o advokácii. Komentár. 1. vyd. Bratislava: C.H. Beck, 2013. 768 s. ISBN 978-80-89603-

11-4.

FIAČAN, I. - KERECMAN, P. - BARICOVÁ, J. - HELLENBART, V. - SEDLAČKO, F. a kol.: Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za

poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár. 1. vyd. Bratislava: C.H. Beck, 2015. 224 s. ISBN 978-80-89603-34-3.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

stanovená individuálne

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (C, K): 12 hodín

Štúdium literatúry a podkladov v Moodle, vypracovanie záverečnej práce: 63 hodín

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

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



Dátum poslednej zmeny: 21.05.2022

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


