
Názov vysokej školy, Názov fakulty:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YNDPm110 Názov: Legal History Talks

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/1

Za obdobie štúdia: LS 13/,12

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie: odovzdanie eseje do 8. týždňa výučbovej časti semestra v rozsahu 7 normostrán na tému zvolenú

študentom z európskych právnych dejín (50 %), prezentácia eseje s diskusiou o eseji v 9.-12. týždni výučbovej časti semestra (40 %) a

samohodnotenie študenta s odôvodnením (10 %);

hodnotenie: A: 100-91 bodov; B: 90-81 bodov; C: 80-71 bodov; D: 70-61 bodov; E: 60-51 bodov; FX: menej ako 51 bodov.

Záverečné hodnotenie: Ukončenie priebežným hodnotením

Ukončené: Priebežným hodnotením.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Legal History Talks dokáže študent vysvetliť príčiny vybraných zásadných zmien štátnych foriem a práva v Európe a ich

vplyv na súčasnú spoločensko-politickú situáciu a právny poriadok. Študent je schopný odborne diskutovať o vybraných významných témach

európskych právnych dejín a náležite používať súvisiace historické a súčasné právne termíny a formulácie v anglickom jazyku.

Študent je spôsobilý individuálne aj v kolektíve analyzovať, syntetizovať a kriticky hodnotiť historické právne texty, súčasné odborné texty a

audiovizuálne ukážky súvisiace s preberanou problematikou, zaujať k nim vlastný odborný a argumentmi podporený názor a ústne aj písomne ho

prezentovať.

Stručná osnova predmetu:

1. Európske právne dejiny – úvod do problematiky.

2. Začiatky práva na starovekom Prednom východe a význam Chammurapiho zákonníka pre európske právne dejiny.

3. Aténska demokracia.

4. Rímska republika.

5. Vývoj formy štátu a práva v stredovekom Anglicku.

6. Magna Charta Libertatum.

7. Francúzska revolúcia.

8. Code Civil.

9. Prezentácia esejí a diskusia o nich.

10. Prezentácia esejí a diskusia o nich.

11. Prezentácia esejí a diskusia o nich.

12. Prezentácia esejí a diskusia o nich.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

ROBINSON, O. F. – FERGUS, T. D. – GORDON, W. M.: European Legal History: Sources and Institutions. London: Butterworths, 2000.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

LESAFFER, R.: European Legal History – A Cultural and Political Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium: (C, K): 12 hodín

Príprava na cvičenia, na priebežné hodnotenie a štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 33 hodín

Vypracovanie eseje: 30 hodín

Študent si môže predmet zapísať počas štúdia na PF TU len jedenkrát.



Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

doc. JUDr. Peter Vyšný, Ph.D., skúšajúci, cvičiaci

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD., skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 02.05.2022

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


