Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update:
30.12.2021
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Šmid

I.2 Meno / Name

Marek

I.3 Tituly / Degrees

prof. doc. JUDr. Dr. h. c., PhD.

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

TU v Trnave, Právnická fakulta, Kollárova 10, 917 00 Trnava, SR

I.8 E-mailová adresa / E-mail address
I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

marek.smid@truni.sk

profesor
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8772?do=filterFormsubmit&university=713000000&faculty=713050000&sort=surn
ame&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
právo, ústavné právo, medzinárodné právo, európske právo

1 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3 Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second
degree of higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third
degree of higher education
II.4 Titul docent / Associate
professor
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

II.b Rok / Year

-

-

II.c Odbor a program /
Study field and
programme
-

Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta

1983

právo

Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta

1996

teória štátu a práva

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta
ošetrovateľstva a sociálnej práce

1997

sociálna práca

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta
Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta

2005

ústavné právo

2006

ústavné právo

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
vedecko-pedagogický zamestnanec Trnavská univerzita, Právnická fakulta

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
2019 - doteraz

rektor

Trnavská univerzita v Trnave

2011 – 2019

dekan

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

2010 – 2011

riaditeľ ústavu

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

2008 – 2012

vedúci katedry

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

2004 – 2010

prodekan

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

2005 – 2007

prorektor

Trnavská univerzita v Trnave

1997 – 2000

prodekan

Trnavská
univerzita
v Trnave,
humanistiky
právny Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta 1993 – 1994

vysokoškolský učiteľ a
poradca
zamestnanec, zástupca riaditeľa

1992 - 1993

ministerstvo zahraničných vecí SR

1993 - doteraz

radca

Veľvyslanectvo SR v Londýne

2006 – 2010

radca

Veľvyslanectva SR v Ríme

2000 – 2004

právnik

Odborové združenie železničiarov, Bratislava

1992 – 1993

riaditeľ

Úrad vlády SR

1991 – 1992
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prokurátor

Generálna prokuratúra SR

1990

právnik
právnik

Vývojovo - výskumný ústave mechanizácie v 1989 – 1990
stavebníctve, Bratislava
Krajský ústav národného zdravia, Bratislava
1985 – 1989

právnik

Úrad dôchodkového zabezpečenia Bratislava

1985

justičný čakateľ

Mestský súd Bratislava

1983 – 1985

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak
išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

Akademický titul JUDr. (doktor
práv)
Dvojmesačný kurz sociálnych vied

UK Bratislava, Právnická fakulta

1985

Academy of Philosophy Lichtenstein

1992

Jednoročné štúdium legislatívy
v angloamerickom právnom
systéme

Ottawa University, Faculty of Law, Canada

1995
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study
Medzinárodné verejné právo I
Právo
bakalársky
Teória práva

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study
Osoby zodpovedné za študijný program budú oslovené osobitne
dekankou.

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned
Osoby zodpovedné budú oslovené osobitne dekankou (v súčasnosti
sú nimi aktuálni garanti – čiže vypĺňajú aj aktuálni garanti).

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.
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V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác v roku
2021
/ Number of defended theses

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

2

7

0

0

2

4

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study
Medzinárodné verejné právo II
právo
I., II
Teória práva
Subjects of International Law Sui
právo
I.
Teória práva
Generis

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo /
Overall
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
195
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
3
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
408
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of 5
citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
79
international, national level

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years
55

3

103
5

20
5
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.
2.

3.

4.

5.

AAB - Tvorba a interpretácia práva v Kanade : cesta k pochopeniu anglo-amerického právneho
systému / Marek Šmid ; [recenzoval Pavol Holländer]. - 1. vyd. - Bratislava : Charis, 1996. - 201 s. ISBN 80-88743-17-6.
AAB - Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom / [Marek Šmid,
autor komentára]. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2001. - 135 s. - ISBN 80-7114-351-0.
ABB - K podstate a zmyslu slobody svedomia a slobody náboženstva: K článku 7 Základnej zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a k návrhom Zmluvy medzi Slovenskou republikou a
Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí a Dohody medzi Slovenskou republikou a
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí = On
the essence and the meaning of freedom of conscience and freedom of religion: on article 7 of the
Basic treaty between the Slovak Republic and the Holy See and on the drafts of the Treaty between
the Slovak Republic and the Holy See on the right to exercise objections in conscience and of the
Treaty between the Slovak Republic and the registered churches and religious societies on the right
to exercise objections in conscience / Marek Šmid. - Popis urobený: Text aj v angličtine. In: Výhrada
vo svedomí. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2007. - ISBN 978-80-89096-28-2. - S. 384486.
ABB - Medzinárodnoprávna subjektivita Svätej stolice: bilaterálne medzinárodné zmluvy =
International legal personality of the Holy See: bilateral international treaties / Marek Šmid. – Popis
urobený: Text aj v angl., talian. In: Clara pacta - boni amici. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a
cirkví, 2009. - ISBN 978-80-89096-38- 1. - S. 337-476.
ACA - Medzinárodné právo verejné. Prvá časť / Jankuv Juraj, Lantajová Dagmar, Šmid Marek,
Blaškovič Kristián, Balaš Vladimír (Recenzent), Ondřej Jan (Recenzent). - [1. vyd.]. - Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 319 s. - (Slovenské učebnice). - ISBN 978-80-7380559-3.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
AAB - Kvalita života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami / Mária Šmidová, Margita Kollárová,
1.
Marek Šmid (34%) ; [vedeckí recenzenti: Władysław Majkowski, Mária Davideková]. - 1. vyd. - Trnava
: Dobrá kniha, 2019. - 105 s. ; [4,50 AH]. - ISBN 978-80-8191-192-7.
ADN - On current sources of ethics in law / Smid, M. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14,
2.
iss. 1 (2020), p. 113-117. - WOS.
ADN - Reform of the higher education system in the context of the Jesuits' principles ratio studiorum
3.
- commented interview / Herdics, G.; Smid, M. (50%). In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol.
14, iss. 1 (2020), p. 166-169. - WOS.
ADN - Necessity of global and social support and family stabilization despite today's destructive
4.
processes - commented interview / Ján Ďačok, Carlo Rocchetta, Marek Šmid (20%), Ladislav Csontos,
Mária Šmidová. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 226-232. - WOS.
AFC - The Bologna process and education reform in Slovakia / Šmid, Marek [Autor, 100%] ;
Celebration of the twentieth anniversary of the Bologna declaration [24.06.2019-25.06.2019,
5.
Bologna, Taliansko]. – recenzované] In: Bologna process beyond 2020: Fundamental values of the
EHEA [textový dokument (print)] : proceedings / Noorda, Sijbolt [Zostavovateľ, editor] ; Scott, Peter
[Zostavovateľ, editor] ; Vukasovic, Martina [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Bologna (Taliansko) :
5 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
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Bononia University Press, 2020. – ISBN 978-88-6923-493-4, s. 119-124.
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
AAB - Kvalita života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami / Mária Šmidová, Margita Kollárová,
Marek Šmid (34%) ; [vedeckí recenzenti: Władysław Majkowski, Mária Davideková]. - 1. vyd. - Trnava
: Dobrá kniha, 2019. - 105 s. ; [4,50 AH]. - ISBN 978-80-8191-192-7. Ohlas: 2019 [6] PYŠNÝ, L. Kvalita
1.
života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami = The quality of life of families with children livin
with special needs. In Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického
zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity, vol. 13, no. 2, 2019, p. 269-273. ISSN 1337-7515. – WOS.
AAB Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou : koncepcia a komentár /
pripravil: Marek Šmid. - [1. vyd.]. [S.l.] : Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 2000. 2.
92 s. - ISBN [neuved.]. Ohlas: 2016 [1] POTERALA, T. Concordat Between the Holy See and Slovak
Republic. In Kosciol i prawo, vol. 5, iss. 1, 2016, p. 77-94. ISSN 0208-7928. – WOS.
AAB - Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom / [Marek Šmid,
autor komentára]. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2001. - 135 s. - ISBN 80-7114-351-0. Ohlas: 2005 [2]
3.
TIZIK, M. The influence of legal regulations on the development of religious life in Slovak Republic. In
Sociologia, vol. 37, iss. 1, 2005, pp. 59-89. ISSN 0049-1225. – CCC.
AFA - Religion in public education - Slovakia / Marek Šmid. In: Religion in public education. - [S.l.] :
European consortium for Church and state research, c 2011. - ISBN 978-3-00-036029-9. - Pp. 443453. Ohlas: 2017 [1] TÍŽIK, M. Slovakia: Secularization of public life and desecularization of the state.
4.
In Nelis, J. - Sägesser, C. - Schreiber, J. (eds.) Religion and secularism in the European union: State of
affairs and current debates. Bruxelles: Peter Lang AG, 2017, p. 161-168. ISBN 978-2-8076-0333-2. –
SCOPUS.
AFA - Religion in public education - Slovakia / Marek Šmid. In: Religion in public education. - [S.l.] :
European consortium for Church and state research, c 2011. - ISBN 978-3-00-036029-9. - Pp. 443-453
5.
Ohlas: 2020 [2] LICHNER, M. et al. The change of system in 1989 and its impact on the Catholic
Church in Slovakia. Challenges and chances of European Catholic theology. In Acta Missiologica, vol.
14, no. 2, 2020, p. 73-85. ISSN 1337-7515. – WOS.
VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
Účasť na riešení projektu VEGA č. 1/0254/16 „Financovanie cirkví a náboženských spoločností“, na
PF TU Trnava, dobra riešenia 2016 -2019, zástupca zodpovedného riešiteľa (zodpovedná riešiteľka
1.
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.).

2.

Teórie spravodlivej vojny učencov Salamanskej školy a ich odkaz v moderných teóriách spravodlivej
vojny a modernom vojnovom práve , spoluriešiteľ, 2022 – 2025, PF TU, vedúci projektu doc. Peter
Vyšný

3.
Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
8 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
7
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4.
5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration
Rôzne aktivity, ktoré realizujete na PFTU,
členstvo v komisii, organizácia SVOČ, aj mimo
PF TU (ak ide o rôzne rady)
predseda sub-odborovej pracovnej komisie pre TU v Trnave, Právnická fakulta
05/2021 doteraz
doktorandský študijný program Ústavné právo
predseda Komisie Slovenskej akreditačnej
Slovenská akreditačná agentúra pre
od 2020 doteraz
agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie vysoké školstvo (SAAVŠ)
námietok
prvý podpredseda Rady pre vnútorné
hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v
TU v Trnave
2020 doteraz
Trnave
Konzorcium slovenských vysokých
generálny tajomník
2020 doteraz
škôl
Slovenská spoločnosť pre
predseda
2012 doteraz
medzinárodné právo
Etická komisia Ministerstva
člen
zdravotníctva SR
2015 doteraz
člen
člen

Slovenská advokátska komora

2000 doteraz

Slovenská komisia UNESCO (MZV SR) 2015 doteraz

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study
VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob VIII.d Mobilitná
ytu (uviesť
schéma,
dátum odkedy pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
dokedy trval
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
pobyt) /
/ Mobility scheme,
Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of
stay)
Pontificio Istituto Orientale, Rím,
Rím, Taliansko
Od 2009 –
univerzitný učiteľ

9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.
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Taliansko

doteraz

Filozofická akadémia v
Lichtenštajnsku

Filozofický kurz

Ottawská univerzita Kanada

Jedno ročný kurz legislatívy
v rámci anglo-amerického
systému práva

1992

Štúdium a prednášky

1994/1995

Štúdium a prednášky
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IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
Rôzne ocenenia, vypracovanie expertíz, prednášateľská činnosť pre rôzne inštitúcie, a pod.

- Rád Sv. Gregora Veľkého, udelený v roku 2001 J. S. pápežom Jánom Pavlom II. za rozvoj vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Svätou stolicou a za prínos v oblasti rozvoja vzájomných vzťahov (za prínos v oblasti prijatia Základnej
zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou).
- Rád Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Commendatore dell`Ordine al Merito Melitense, udelený v roku 2003 (5.
12.) hlavou rádu J.V. Andrew Bertiem za rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným rádom
maltézskych rytierov.
- Rád Sv. Gregora Veľkého so striebornou numizmou, udelený v roku 2004 J. S. pápežom Jánom Pavlom II. za rozvoj
vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a za prínos v oblasti rozvoja vzájomných vzťahov (za
diplomatické pôsobenie).
- Medaila Trnavskej univerzity udelená dňa 13. novembra 2002 rektorom tejto univerzity za rozvoj Trnavskej univerzity.
- Zlatá medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity udelená dňa 21. februára 2000 dekanom tejto
fakulty za budovanie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a jej detašovaných pracovísk v Afrike.
- Pamätná medaila PF TU odovzdaná pri príležitosti 10. výročia znovuobnovenia PF TU odovzdaná dňa 9.10.2018.
- udelenie čestného doktorátu „Doctor honoris causa“ (Dr. h. c.) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019
Akademické funkcie:
1. 1. 2008 – 29.2.2012 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, riaditeľ Ústavu pre právne otázky náboženskej
slobody (pracovník ústavu od 1.3.2012)
2004 – 2010 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, vedúci Katedry medzinárodného práva a európskeho práva
(člen tejto katedry od 2010)
2005 – 2007 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, prodekan pre európske záležitosti
1998 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, spoluzakladateľ fakulty
1997 – 2000 Trnavská univerzita v Trnave, prorektor pre právne záležitosti
1993 – 1994 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, prodekan pre zahraničné veci
1. 8. 2010 – 21.8. 2011 - dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
od 22. 8. 2011 - 2019 - rektor Trnavskej univerzity v Trnave (II. funkčné obdobie)
2013 - viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie
2018 – 2019 prezident Slovenskej rektorskej konferencie (od 21. 5. 2018 do 21. 8. 2019)
Členstvo v redakčných radách:
- člen vedeckej rady (editor) zahraničného časopisu „Kościół i Prawo“, sídlo Towarzystwo naukowe Katolickiego
uniwersytetu Lubelskiego jana Pawla II, Lublin, Poľsko, ISSN 0208-7928(od 2014-doteraz)
- člen Redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého časopisu na PF TU Trnava – Societas et Iurisprudentia
(SEI), od 2013-doteraz
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