TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Výberové konanie na miesto
študentskej pomocnej vedeckej sily
so zameraním na Medzinárodné právo verejné
tútori: Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
Trvanie stáže: 6 mesiacov
Popis činností:
Študentská vedecká pomocná sila (študent/študentka) vykonáva podľa pokynov a inštrukcii
tútora/tútorky pomocné práce pri vedeckej činnosti, najmä vyhľadávanie a rešerše literatúry,
judikatúry a ďalších zdrojov, ich kopírovanie, digitalizovanie, preklady, ďalej spolupracuje
pri editovaní publikačných výstupov, napríklad formou korektúry textov.
Študentská vedecká pomocná sila pracuje aj na vlastnom výskume, pri ktorom môže využívať
materiálne a technické prostriedky katedry, vypracúva právne rozbory na zadané témy,
a pripravuje sa na ďalšiu vedeckú činnosť po ukončení štúdia.
Rozsah vykonaných činností si študent/študentka zaznamenáva do výkazu práce, ktorý
schvaľuje vedúca katedry.
Vedúca katedry môže dekanovi fakulty, resp. rektorovi univerzity podať návrh na priznanie
motivačného štipendia študentovi/študentke, ktorý vykonáva vedeckú pomocnú alebo
pedagogickú pomocnú činnosť, a to v závislosti od kvality práce študenta/študentky.
Kritériá:
- absolvovanie 1. ročníka bakalárskeho štúdia
- záujem o vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medzinárodného práva
- zvedavosť a iniciatíva
- schopnosť tímovej spolupráce
- znalosť anglického jazyka (spôsobilosť porozumieť odbornému textu), znalosť
akéhokoľvek ďalšieho jazyka je veľkým plusom
Deadline na podávanie prihlášok: 7. októbra 2021 do 15:00
Prihlášky spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte prosím na e-mailovú adresu:
dagmar.lantajova@truni.sk
Termín a forma výberového konania: online, prostredníctvom MS Teams; 8. októbra 2021
o 14:00 hod. Uskutočnenie výberového konania bude potvrdené deň vopred, t.j. 7. októbra
2021.
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Viac informácií, ako aj tlačivo prihlášky nájdete: http://iuridica.truni.sk/studentska-vedeckaodborna-cinnost-svoc

V Trnave, dňa 29. októbra 2021
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
vedúca katedry

