Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – bakalársky stupeň
‐ Mať vedomosti, zručnosti a kompetencie na úrovni absolventa gymnázia alebo strednej školy
s maturitou
‐ Mať vedomosti a zručnosti na úrovni absolventa maturitnej skúšky z dejepisu a náuky
o spoločnosti a disponovať všeobecno‐politickým a spoločenským prehľadom
‐ Mať schopnosť zapamätať si isté penzum vedomostí, logicky prepájať informácie a vedieť ich
kriticky vyhodnocovať a prezentovať
‐ Mať rozvinutú zručnosť čítania s porozumením
‐ Mať koncepčné a kritické myslenie
‐ Mať schopnosť analýzy, syntézy a logickej argumentácie na báze zodpovedajúceho penza
vedomostí a všeobecného prehľadu a predpoklady tieto schopnosti rozvíjať
‐ Mať komunikačné zručnosti a kompetencie, schopnosť vyjadrovať sa jasne a vecne, schopnosť
precízne formulovať svoje myšlienky, schopnosť písomne ich zachytiť na zodpovedajúcej
úrovni spisovného jazyka a následne ich aj verejne prezentovať vo forme koncepčne ucelených
a logicky konštruovaných textov (zručnosť tvoriť a prezentovať odborný text zodpovedajúci
úrovni absolventa gymnázia alebo strednej školy s maturitou)
‐ Mať kompetencie vnímať a identifikovať etické problémy súčasnej spoločnosti a schopnosť
hľadať ich riešenia
‐ Disponovať základnými sociálnymi zručnosťami (schopnosť tímovej práce, empatie, interakcie
a vyhodnotenia spätnej väzby, schopnosť viesť dialóg, schopnosť diskutovať)

Skills required to study the law program ‐ bachelor’s degree
‐ Have the knowledge, skills and competencies at the level of a grammar school or high school
graduate
‐ Have the knowledge and skills at the level of a graduate who successfully passed school leaving
exam in history and social studies and have a general political and social overview
‐ Have the ability to memorize a certain amount of information, to logically link information and
to be able to critically evaluate and present them
‐ Have a developed reading comprehension skill
‐ Have a conceptual and critical thinking
‐ Have the ability to analyze, synthesize and logically argue on the basis of appropriate
knowledge and general overview, with the presumption to enhance these skills
‐ Have a communication skills and competencies, the ability to express ideas clearly and
specifically, the ability to formulate own ideas precisely, the ability to capture them in writing
at the appropriate level of literary language and then present them publicly in the form of
conceptually coherent and logically constructed texts (the ability to create and present
professional text corresponding to the level of a grammar school or high school graduate)
‐ Have the competencies to perceive and identify the ethical problems of today's society and the
ability to look for solutions
‐ Have a basic social skills (ability to work in a team, empathy, interaction and feedback
evaluation, ability to lead a dialogue, ability to discuss)

