TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR_481-2022
TU_28-2022

Dátum a miesto konania:

25. januára 2022 o 13:00
Online zasadnutie, prostredníctvom MS Teams

Program zvolaného zasadnutia:
1)

Otvorenie

2)

Prerokovanie zosúladených doktorandských študijných programov

3)

Rôzne

4)

Záver

Ad. 1) Otvorenie
Zasadnutie

otvorila

doc.

JUDr.

Miriam

Laclavíková,

PhD.,

predsedníčka

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako
„senát“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „AS PF TU“), privítala prítomných členov
a členky senátu a prodekanky Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len
ako „fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „PF TU“).
Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je 12 členiek
a členov senátu.
Predsedajúca oboznámila prítomných s programom zasadnutia tak, ako bol uvedený
v pozvánke a požiadala o predloženie návrhov na jeho prípadné doplnenie alebo zmeny.
Keďže žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu programu predložené neboli, predsedajúca
dala hlasovať o programe zasadnutia.
K zasadnutiu senátu sa pripojil doc. Varga (13:06), počet prítomných členov a členiek
senátu tak vzrástol na 13.
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Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13
Za: 11 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Nehlasovali: 2
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/2022
„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 25. januára 2022.“
Predsedajúca navrhla za overovateľa zápisnice doc. JUDr. Petra Vargu, PhD., ktorý
s nomináciou vyslovil súhlas a následne dala o tomto návrhu hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 hlas
Nehlasoval/a: 0
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/2022
„AS PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia AS PF TU
dňa 25. januára 2022 doc. JUDr. Petra Vargu, PhD.“
Ad. 2) Prerokovanie zosúladených doktorandských študijných programov
Predsedajúca otvorila druhý bod programu. Prítomných oboznámila, že na základe
ustanovenia článku 13 ods. 2 Štandardov pre študijný program Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 2. júla 2020 vysoká škola je povinná zosúladiť svoje
študijné programy so štandardmi pre vnútorný systém a štandardmi pre študijný program do
24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti štandardov pre vnútorný systém.
Podľa Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných
programov Trnavskej univerzity v Trnave (vnútorný predpis univerzity účinný od 19. 11.
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2021) akademický senát fakulty na návrh dekana prerokuje študijný program, ktorý následne
schvaľuje vedecká rada fakulty.
Listom zo dňa 20. januára 2022 dekanka fakulty požiadala senát o prerokovanie
nasledovných zosúladených doktorandských študijných programov:
(i.)

doktorandský študijný program „Občianske právo“ v dennej a externej forme
štúdia

(ii.)

doktorandský študijný program „Trestné právo“ v dennej a externej forme
štúdia

(iii.)

doktorandský študijný program „Pracovné právo“ v dennej a externej forme
štúdia a

(iv.)

doktorandský študijný program „Teória a dejiny štátu a práva“ v externej
forme štúdia.

Dekanka fakulty ako predkladateľka materiálu sa z účasti na zasadnutí senátu
ospravedlnila

a poverila

svojim

zastupovaním

prodekanku

fakulty

doc.

Novotnú.

Predsedníčka senátu následne požiadala doc. Novotnú o predstavenie a zdôvodnenie
materiálu.
Doc. Novotná v stručnosti predstavila postup pri zosúlaďovaní študijných programov
v zmysle platných predpisov, predovšetkým v zmysle Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania
a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave. Prítomných
oboznámila s opisom študijného programu, jeho prepojením s dlhodobým zámerom,
prípravou vnútornej hodnotiacej správy, účasťou zainteresovaných strán v danom procese
a pod. Následne predstavila proces kreovania odborových rád pre jednotlivé doktorandské
študijné programy a s priebehom schvaľovania študijných programov. Zdôraznila, že
nedochádza k úpravám doktorandských študijných programov, ale len k ich zosúladeniu
s novými štandardmi, preto sa neuskutočnili ani zmeny informačných listov jednotlivých
predmetov, s výnimkou aktualizácie literatúry a spôsobu hodnotenia a doplnenia výberových
predmetov, zameraných na aktuálne právne problémy. Doc. Novotná zároveň vyjadrila
poďakovanie všetkým zamestnancom fakulty, ktorí sa podieľali na príprave prerokúvaných
materiálov.
Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Zo zasadnutia senátu sa odpojila kvôli technickým problémom s pripojením členka
senátu Mgr. Ivana Mokrá (13:16), počet prítomných členiek a členov senátu klesol na 12.
Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode
programu a zahájila hlasovanie:
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i.

prerokovanie zosúladeného doktorandského študijného programu „Občianske
právo“ v dennej a v externej forme štúdia

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3/2022
„AS PF TU prerokoval návrh zosúladeného doktorandského študijného programu
„Občianske právo“ v dennej a v externej forme štúdia.“

ii.

prerokovanie zosúladeného doktorandského študijného programu „Trestné
právo“ v dennej a v externej forme štúdia

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/2022
„AS PF TU prerokoval návrh zosúladeného doktorandského študijného programu
„Trestné právo“ v dennej a v externej forme štúdia.“

iii.

prerokovanie zosúladeného doktorandského študijného programu „Pracovné
právo“ v dennej a v externej forme štúdia

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
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Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/2022
„AS PF TU prerokoval návrh zosúladeného doktorandského študijného programu
„Pracovné právo“ v dennej a v externej forme štúdia.“

iv.

prerokovanie zosúladeného doktorandského študijného programu „Teória
a dejiny štátu a práva“ v externej forme štúdia

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/2022
„AS PF TU prerokoval návrh zosúladeného doktorandského študijného programu
„Teória a dejiny štátu a práva“ v externej forme štúdia.“

Ad. 3) Rôzne
Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Keďže v rámci bodu rokovania sa nik
neprihlásil o slovo, predsedajúca ukončila rokovanie o tomto bode programu.

Ad. 4) Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu, predsedníčka senátu poďakovala
prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie senátu fakulty za skončené.

...............................................
mim. prof. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
predsedníčka AS PF TU
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Zápisnica bola vyhotovená dňa 26. januára 2022.

Prílohy:
1. Prezenčná listina prítomných
2. Žiadosť dekanky PF TU o prerokovanie doktorandských študijných programov

Zápisnicu vyhotovil:
...............................................
Mgr. Martin Bulla, PhD.
tajomník AS PF TU

Zápisnicu overil:
...............................................
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
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