Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – doktorandský stupeň
‐ Mať vedomosti, zručnosti a kompetencie na úrovni absolventa druhého stupňa
vysokoškolského štúdia študijného programu právo
‐ Mať rozvinuté zručnosti orientácie v národnom právnom systéme, v právnom systéme EÚ a v
medzinárodnom práve, schopnosť aktívne pracovať so súdnymi rozhodnutiami, ako aj s
rozhodnutiami a stanoviskami relevantných autorít
‐ Mať rozvinuté zručnosti orientácie v súčasnej právnej doktríne, mať kompetencie ich
adekvátne vyhodnotiť s ohľadom na právno‐historické, právno‐teoretické a právno‐filozofické
súvislosti
‐ Mať rozvinutú schopnosť interpretovať právne normy a rozvinutú znalosť ich aplikačnej praxe
‐ Mať rozvinutú schopnosť abstraktného myslenia
‐ Mať rozvinuté zručnosti a kompetencie uskutočňovať zložitejšiu analýzu právnych textov,
schopnosť formulovať vlastné syntetické závery pri riešení konkrétnych právnych problémov
tzv. hard cases
‐ Mať rozvinuté zručnosti a kompetencie používať právnu komparáciu a rozvinutú schopnosť
myslieť v medziodvetvových a medziodborových súvislostiach
‐ Mať rozvinutú schopnosť logickej argumentácie, tvorivého prístupu a rozvinuté zručnosti a
kompetencie korektne používať formalizovanú právnickú argumentáciu
‐ Mať komunikačné zručnosti a kompetencie, rozvinutú zručnosť vyjadrovať sa odborným
právnickým jazykom, rozvinuté kompetencie formulovať svoje stanoviská a právne názory
nielen písomne, ale aj ústne vo forme verejnej prezentácie (zručnosti a kompetencie tvoriť
a prezentovať odborný alebo vedecký text zodpovedajúce úrovni absolventa druhého stupňa
vysokoškolského štúdia) a mať schopnosť tieto zručnosti a kompetencie aj naďalej rozvíjať
‐ Mať rozvinuté kompetencie vyhľadávať a aktívne riešiť etické dilemy právnej praxe
‐ Mať rozvinuté kompetencie reflektovať spoločenské dianie a zaujímať k javom politického
a spoločenského života 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 – doctoral degree
‐ Have the knowledge, skills and competencies at the level of a second law degree graduate of a
law degree program
‐ Have a developed orientation skills in the national legal system, in the EU legal system and in
the international law, the ability to actively work with judicial decisions as well as with the
decisions and opinions of relevant authorities
‐ Have a developed orientation skills in the current legal doctrine, have the competencies to
adequately evaluate them with regard to legal‐historical, legal‐theoretical and legal‐
philosophical contexts
‐ Have a developed ability to interpret legal norms and a developed knowledge of their
application practice
‐ Have a developed ability of abstract thinking

‐ Have a developed skills and competencies to perform more complex analysis of legal texts, the
ability to formulate own synthetic conclusions in solving specific legal problems, so‐called hard
cases
‐ Have a developed skills and competencies to use a legal comparison and a developed ability to
think in an intersectoral and interdisciplinary context
‐ Have a developed ability of logical argumentation, creative approach and developed skills and
competencies to use formalized legal argumentation correctly
‐ Have a communication skills and competencies, developed ability to express ideas in
professional legal language, developed competencies to formulate own opinions and legal
opinions not only in writing but also orally in the form of public presentation (skills and
competencies to create and present a professional text corresponding to the level of a second
degree graduate) and have the ability to further develop these skills and competencies
‐ Have a developed competencies to seek and actively solve ethical dilemmas of legal practice
‐ Have a developed competencies to reflect social events and to take an appropriate attitude to
the phenomena of political and social life 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.)

