Podmienky ukončenia a spôsob výučby jednotlivých predmetov vyučovaných
na Katedre trestného práva a kriminológie
Predmety externého štúdia
1. Trestné právo procesné I.
− podmienkou

úspešného

absolvovania

predmetu

v

zimnom

semestri

akademického roka 2020/2021 je úspešné absolvovanie testu, ktorý bude
študentom externého štúdia poskytnutý na poslednom sústredení z predmetu TPP
I, a to dňa 27.11.2020 prostredníctvom MS Teams. Študenti budú do tímu pridaní
pedagógom a v čase konania TPP I. dňa 27.11.2020 v čase podľa rozvrhu sa iba
prihlásia do MS Teams a nalogujú sa do tímu ,,Trestné právo procesné I –
externisti“
− spôsob pripojenia sa na sústredenie dňa 27.11.:
1. prihlásite sa do MS Teams
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto
kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo
vytvoriť tím", na túto kliknete
4. po nalogovaní sa do tímu ,,Trestné právo procesné I – externisti“ sa pripojíte k
prednáške a to tak, že vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne
,,Pripojiť teraz"
− priebeh sústredení: 3.10. prezenčná forma, 24.10. sústredenie bude nahradené
audioprednáškami, ktoré budú zavesené do systému Moodle. sústredenie 27.11. –
hodnotenie cez MS Teams
2. Súborný seminár z trestného práva
− podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie písomnej práce,
ktorá má formu testu, ktorý bude študentom externého štúdia poskytnutý na
poslednom sústredení z predmetu SSTP, a to dňa 7.11.2020 v čase podľa rozvrhu
prostredníctvom MS Teams. Študenti budú do tímu pridaní pedagógom a v čase
konania SSTP dňa 7.11.2020 sa iba prihlásia do MS Teams a nalogujú sa do tímu
,,SSTP – externisti“

− spôsob pripojenia sa na sústredenie 7.11.:
1. prihlásite sa do MS Teams
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto
kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo
vytvoriť tím", na túto kliknete
4. po nalogovaní sa do tímu ,,SSTP – externisti“ sa pripojíte k prednáške a to tak, že
vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz“
− priebeh sústredení: 3.10. prezenčná forma, nasledujúce sústredenie 7.11.2020
bude prebiehať ako hodnotenie a konzultácia k učivu cez MS Teams
3. Trestné právo hmotné I
− podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie písomnej práce,
ktorá má formu testu, ktorý bude študentom externého štúdia poskytnutý na
poslednom sústredení z predmetu TPH I, a to dňa 28.11.2020 prostredníctvom
MS Teams. Študenti budú do tímu pridaní pedagógom a v čase konania TPH I.
dňa 28.11.2020 v čase podľa rozvrhu sa iba prihlásia do MS Teams a nalogujú sa
do tímu ,,TPH I – externisti“
− spôsob pripojenia sa na sústredenie doktorandov dňa 28.11.:
1. prihlásite sa do MS Teams
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto
kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo
vytvoriť tím", na túto kliknete
4. po nalogovaní sa do tímu ,,TPH I – externisti“ sa pripojíte k prednáške a to tak,
že vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz“
− priebeh sústredení: sústredenie, ktoré sa malo konať dňa 24.10.2020 bude
nahradené audioprednáškami, ktoré budú zavesené do systému Moodle,
sústredenie 28.11.2020 bude prebiehať ako hodnotenie a konzultácia k učivu cez
MS Teams

4.

Dokazovanie v trestnom konaní
− podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie ústneho
preskúšania, ktoré sa uskutoční na konci sústredenia dňa 5.12.2020
− sústredenie externistov sa dňa 5.12.2020 uskutoční prostredníctvom MS Teams
a to v čase podľa rozvrhu. Študenti budú do tímu pridaní pedagógom a v čase
konania predmetu sa iba prihlásia do MS Teams a nalogujú sa do tímu
,,Dokazovanie v trestnom konaní – externisti“
− spôsob pripojenia sa do tímu:
1. prihlásite sa do MS Teams
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto
kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo
vytvoriť tím", na túto kliknete
4. po nalogovaní sa do tímu sa pripojíte k prednáške a to tak, že vpravo hore kliknete
na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz“
5. Kriminológia
− podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie ústnej skúšky
počas skúškového obdobia
− sústredenie externistov dňa 7.11. sa bude konať cez MS Teams a to konkrétne
v čase od 8:45 do 11:45, zvyšná časť sústredenia bude nahradená formou
poskytnutých audioprednášok, ktoré bude nahraté v systéme Moodle
− spôsob pripojenia sa na sústredenia doktorandov dňa 7.11.:
1. prihlásite sa do MS Teams
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto
kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo
vytvoriť tím", na túto kliknete
4. po nalogovaní sa do tímu ,,Kriminológia – externisti“ sa pripojíte k prednáške a
to tak, že vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz“

6. Kriminalistika
− podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie ústnej skúšky
počas skúškového obdobia
− sústredenie externistov dňa 17.10. sa bude konať cez MS Teams a to v čase od
8:45 do 11:45, zvyšná časť sústredenia bude nahradená formou poskytnutých
audioprednášok, ktoré bude nahraté v systéme Moodle
− spôsob pripojenia sa na sústredenia doktorandov dňa 17.10.:
1. prihlásite sa do MS Teams
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto
kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo
vytvoriť tím", na túto kliknete
4. po nalogovaní sa do tímu ,,Kriminalistika – externisti“ sa pripojíte k prednáške a
to tak, že vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz“

