
DODATOK Č. 1 
K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE , 

PRÁVNICKEJ FAKULTY 
zo dňa 27. júna 2013, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2013 

 
Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa podľa § 27 

ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh dekana Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty uzniesol na tomto dodatku k Študijnému poriadku 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty: 
 
 

Čl. I 
 
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa mení takto: 
1. Čl. 15 ods. 1 znie: „(1) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku bakalárskeho 
štúdia v dennej forme je získanie 
a) najmenej 40 kreditov na konci prvého roka štúdia, 
b) najmenej 80 kreditov za dva roky štúdia na konci druhého roka štúdia.“ 
2. Čl. 15 ods. 2 znie: „(2) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku bakalárskeho 
štúdia v externej forme je získanie 
a) najmenej 30 kreditov na konci prvého roka štúdia, 
b) najmenej 60 kreditov za dva roky štúdia na konci druhého roka štúdia, 
c) najmenej 90 kreditov za tri roky štúdia na konci tretieho roka štúdia.“ 
3. Čl. 15 ods. 3 znie: „(3) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku magisterského 
štúdia v dennej forme je získanie najmenej 40 kreditov na konci prvého roka štúdia.“ 
4. Čl. 15 ods. 4 znie: „(4) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku magisterského 
štúdia v externej forme je získanie 
a) najmenej 27 kreditov na konci prvého roka štúdia, 
b) najmenej 54 kreditov za dva roky štúdia na konci druhého roka štúdia.“ 
5. Čl. 15 ods. 5 znie: „(5) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku štúdia 
spájajúceho prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania do jedného celku v dennej 
forme je získanie 
a) najmenej 40 kreditov na konci prvého roka štúdia, 
b) najmenej 80 kreditov za dva roky štúdia na konci druhého roka štúdia, 
c) najmenej 120 kreditov za tri roky štúdia na konci tretieho roka štúdia, 
d) najmenej 160 kreditov za štyri roky štúdia na konci štvrtého roka štúdia.“ 
6. Čl. 15 ods. 6 znie: „(6) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku štúdia 
spájajúceho prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania do jedného celku v 
externej forme je získanie 
a) najmenej 29 kreditov na konci prvého roka štúdia, 
b) najmenej 58 kreditov za dva roky štúdia na konci druhého roka štúdia, 
c) najmenej 86 kreditov za tri roky štúdia na konci tretieho roka štúdia, 
d) najmenej 115 kreditov za štyri roky štúdia na konci štvrtého roka štúdia, 
e) najmenej 143 kreditov za päť rokov štúdia na konci piateho roka štúdia, 
f) najmenej 172 kreditov za šesť rokov štúdia na konci šiesteho roka štúdia.“ 
 
 
 
 



Čl. II 
 

Tento dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Trnavskej univerzity 
v Trnave a účinnosť 15. februára 2016. 

 
 
 
 
 
............................................................   ............................................................ 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
          predsedníčka AS PF TU           dekanka PF TU 
 
 
 
 
 

............................................................ 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

predsedníčka AS TU 
 

 
 
 
Tento dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty bol schválený uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. AS 
TU 12R-8/17122015 dňa 17. decembra 2015. 

 
 

Tento dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 
bol zverejnený na úradnej výveske a na webovom sídle Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave dňa 17. decembra 2015. 
 


