Názov vysokej školy, Názov fakulty:

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Právnická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: YKDP_KA

Názov: Klinika advokácie I

Zabezpečuje: Katedra dejín práva
Druh vzdelávacej činnosti: Stáž

Odporúčaný
semester: ZS

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):
Týždenný: 0
Za obdobie štúdia:

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: 2.

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná
Odporúčaný
semester
1.rok ZS

Študijný program
Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením
Priebežné hodnotenie: Aktivita na seminároch a konzultácia s vyučujúcim a stáž.
Záverečné hodnotenie: priebežné hodnotenie
Ukončené: Ukončenie priebežným hodnotením.
Výsledky vzdelávania:
Účelom predmetu Klinika advokácie I je priblíženie poslania advokácie, postavenia advokáta, advokátskej komory a prezentácia vzťahov, najmä
vzťahu advokáta ku klientovi, advokátovi, koncipientovi, Slovenskej advokátskej komore, orgánom verejnej moci a pod.
Stručná osnova predmetu:
Semináre majú za úlohu priblížiť študentovi, čo je advokácia, čo je výkon advokácie a čo je poskytovanie právnych služieb,ako i priblížiť vzťah
medzi klientom a advokátom a advokátmi navzájom, najmä vymedzenie základných práv a povinností v súvislosti s advokáciou.
Záverom by sa seminár mal niesť v duchu dialógu medzi vyučujúcim a študentmi, v duchu konverzácií na individuálne dohodnutú tému, najmä s
ohľadom na to, čo študentov zaujíma a čo by chceli priblížiť.
Odporúčaná literatúra:
Olej, J. Kerecman, P., Kalata, P. a kol. Zákon o advokácii. Komentár. 1. vydanie. 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. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 224 s. ISBN 978-80-89603-34-3;
Ďalšia literatúra k predmetu je stanovená individuálne.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Tento predmet je vedený formou seminárov a podporovaný praxou v advokátskej kancelárii.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21
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Vyučujúci:
JUDr. Jakub Löwy, PhD., LL.M., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021
Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.

