Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – magisterský stupeň
‐ Mať vedomosti, zručnosti a kompetencie na úrovni absolventa prvého stupňa vysokoškolského
štúdia študijného programu právo
‐ Mať zručnosti orientácie v právnom systéme, schopnosť vyhľadať relevantný právny predpis,
príslušnú odbornú a vedeckú literatúru a súdne rozhodnutia
‐ Mať zručnosti orientácie v súčasnom stave právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku
konkrétnym právnym problémom
‐ Mať rozvinuté kritické myslenie na báze vedomostí absolventa prvého stupňa vysokoškolského
štúdia
‐ Mať zručnosti a kompetencie analýzy právnych textov, syntézy získaných poznatkov
a informácií, schopnosť formulácie vlastných stanovísk a názorov k riešeniu právnych
problémov a schopnosť uskutočňovať výklad právnych noriem
‐ Mať schopnosť logickej argumentácie, schopnosť zdôvodniť svoju argumentačnú líniu na
faktograficky a logicky udržateľnej úrovni
‐ Mať komunikačné zručnosti a kompetencie, schopnosť vyjadrovať sa jasne a vecne, zručnosti a
kompetencie precízne formulovať svoje myšlienky, schopnosť písomne ich zachytiť na
zodpovedajúcej úrovni osobitnej právnickej terminológie a následne ich aj verejne prezentovať
vo forme koncepčne ucelených a logicky konštruovaných textov (zručnosti a kompetencie
tvoriť a prezentovať odborný text zodpovedajúce úrovni absolventa prvého stupňa
vysokoškolského štúdia)
‐ Mať kompetencie pracovať s odborným právnym a právnickým jazykom, schopnosť adekvátne
používať odbornú terminológiu v písomnom alebo ústnom prejave a schopnosť tieto
kompetencie rozvíjať
‐ Mať kompetencie vyhodnocovať etické dilemy právnej praxe a navrhovať ich riešenie
‐ Mať kompetencie reflektovať spoločenské dianie a zaujať k nemu zodpovedajúci postoj ako
aktívny občan demokratickej spoločnosti
‐ Disponovať základnými sociálnymi zručnosťami (schopnosť tímovej práce, empatie, interakcie
a vyhodnotenia spätnej väzby, schopnosť viesť dialóg, schopnosť počúvať názory iných
a diskutovať, schopnosť tolerancie a i.)

Skills required to study the law program – master’s degree
‐ Have the knowledge, skills and competencies at the level of a first law degree graduate of a
law degree program
‐ Have an orientation skills in the legal system, the ability to search for relevant legislation,
relevant professional and scientific literature and court decisions
‐ Have an orientation skills in the current state of legal opinions (doctrines) in relation to specific
legal issues
‐ Have a developed critical thinking based on the knowledge of first law degree graduate
‐ Have the skills and competencies to analyze a legal texts, the synthesis of acquired knowledge
and information, the ability to formulate own opinions and opinions on solving legal problems
and the ability to interpret legal norms
‐ Have the ability of logical argumentation, the ability to justify its line of argument at a factually
and logically sustainable level

‐ 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 a specific legal terminology and then present them publicly in the
form of conceptually coherent and logically constructed texts (skills and competencies to
create and present a professional text corresponding to the level of a first degree graduate)
‐ Have the competencies to work with a professional legal language, the ability to use
professional terminology adequately in written or oral expression and the ability to enhance
these competencies
‐ Have the competencies to assess the ethical dilemmas of legal practice and propose solutions
‐ Have the competencies to reflect the social events and to take an appropriate attitude on it as
an active citizen of a democratic society
‐ Have a basic social skills (ability to work in a team, empathy, interaction and feedback
evaluations, ability to lead a dialogue, ability to listen to the opinions of others and discuss,
ability to tolerate, etc.)

