Moderné,
inovatívne a praktické
štúdium práva

O fakulte
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Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Právnická
fakulta UK) je najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na
Slovensku. Aj keď sme právnickou fakultou so storočnou tradíciou,
nedávno sme vykonali zásadné a na Slovensku jedinečné reformy
vzdelávania v oblasti práva, ktorými sme štúdium prispôsobili
štandardom krajín rešpektovaných vo vyspelom demokratickom svete.
Dokonca vo viacerých oblastiach vzdelávania budúcich právnikov
prichádzane s vlastnými unikátnymi inováciami.
Disciplíny platného práva sa vyučujú už od prvého ročníka a výučba
je orientovaná výrazne prakticky. Práca s právnymi predpismi je
pravidlom už počas semestra a taktiež aj na skúškach, ktorých ťažiskom
je riešenie praktických prípadov. Súčasťou vzdelávania sú simulované
súdne spory a právne kliniky. Študenti majú možnosť zapojiť sa aj do
projektu študentskej právnej poradne, ktorý realizujeme v spolupráci
so Slovenskou advokátskou komorou. V rámci praktického vzdelávania
poskytujeme študentom možnosť absolvovať stáž na desiatkach
inštitúcií (napr. Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR, Kancelária
prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá a i.).
Byť študentom našej fakulty znamená sľubnú perspektívu a veľkú
výhodu na pracovnom trhu. Byť študentom našej fakulty znamená
osvojiť si znalosti práva, etiky a morálky. Byť študentom našej fakulty
znamená rozšíriť si svoje obzory o nové univerzálne poznatky, ktoré
dokážete zúročiť v rámci právnych povolaní, vo verejnom sektore
alebo v podnikaní.

Viac informácií:

www.flaw.uniba.sk

Ponuka študijných
programov
Právnická fakulta UK ponúka
možnosť štúdia vo viacerých
študijných programoch, ktoré
študentom umožňujú profiláciu
na vysnívanú profesiu už počas
štúdia. Tradičnou súčasťou ponuky
je štúdium práva v slovenskom
jazyku v bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia,
ktoré prešlo významnou reformou
a prispôsobilo sa požiadavkám
trhu práce a pokroku. Naši
študenti sa tak už nemusia učiť
naspamäť zákony ani hrubé
tisícstranové knihy. Na praktických
prípadoch sa učia orientovať
v zložitej a neustále sa meniacej
právnej úprave, správne vykladať
zákonné ustanovenia, cibria
svoje argumentačné schopnosti,
trénujú písomný a ústny prejav
a učia sa hľadať kreatívne riešenia
zdanlivo neriešiteľných právnych
problémov.
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Študenti majú na výber široké
portfólio praktických predmetov,
pričom mnohé vyučujú odborníci
z praxe, napr. Právna klinika
mediácie, Klinika fúzií a akvizícii,
Realitné právo a Energetické
právo.
Ako jediná právnická fakulta na
Slovensku ponúkame bakalársky
študijný program vyučovaný
v anglickom jazyku zameraný na
manažment a právo v spolupráci
s Fakultou Managementu
Univerzity Komenského
v Bratislave a magisterský
študijný program vyučovaný
v anglickom jazyku orientovaný
na medzinárodné a európske
právo. Po absolventoch anglických
študijných programov je dopyt
najmä v diplomacii, európskych
inštitúciách a nadnárodných
korporáciách vrátane veľkých
advokátskych kancelárií.

S právnickou fakultou sa teda
uplatníš doma aj vo svete.
V spolupráci s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave
zabezpečujeme kombinované
študijné programy zamerané na
právo a ekonómiu. Absolventi
získajú diplom z oboch univerzít
a širšie uplatnenie na trhu práce.
Tento študijný program vám
pomôže zorientovať sa v právnych
ale aj ekonomických súvislostiach
fungovania spoločnosti.
Právnická fakulta UK ako jediná na
Slovensku taktiež ponúka študijný
program zameraný na kánonické
a cirkevné právo.
V našom portfóliu máme až
11 doktorandských študijných
programov, čo predstavuje
najväčšiu ponuka doktorandských
študijných programov v odbore
právo na Slovensku.

Bakalárske
študijné programy
– 1. stupeň (Bc.)
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Magisterské
študijné programy
– 2. stupeň (Mgr.)

Ponúkame nasledujúce študijné programy:

Ponúkame nasledujúce študijné programy:

•
•
•

•
•
•

Študijný program „Právo“
Študijný program „Ekonómia a právo“
Študijný program „Manažment a právo“
(v anglickom jazyku)

•

Študijný program „Právo“
Študijný program „Právo a ekonómia“
Študijný program „Právo“
(v anglickom jazyku)
Študijný program „Kánonické právo“

Všetky programy ponúkame v dennej aj externej
forme okrem programu „Manažment a právo”.

Všetky programy ponúkame v dennej aj externej
forme až na program „Ekonómia a právo“.

Viac o bakalárskych študijných programoch na
www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium

Viac o magisterských študijných programoch na
www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium

Podrobné kritériá prijatia
na študijné programy nájdete na:
www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/
bakalarske-studium/

Podrobné kritériá prijatia
na študijné programy nájdete na:
www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/
magisterske-studium/
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Fakty o fakulte
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Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných programov
Právnická fakulta UK ponúka celý rad ďalších študijných
aktivít:
Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do
študentskej mobility na vyše 90 partnerských univerzitách.
Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika ponúka
možnosť postgraduálneho 2-ročného štúdia na Diplomatickej akadémii, ktoré je vhodné najmä pre záujemcov o kariéru
v diplomatických a konzulárnych službách či európskych
inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov
a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu európskeho
práva a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny
a mimovládny sektor.
Program BLC – British Law Centre Diploma umožňuje získať
Diploma in English Law and Practical Legal Skills.
Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej
a východnej Európy na Ekonomickej univerzite vo Viedni.
Množstvo investorov z nemecky hovoriacich krajín hľadá
kvalitné právne zastúpenie na Slovensku. Tento program
Vám pomôže získať konkurenčnú výhodu pri získavaní kontaktov a klientov zo zahraničia.
E.MA – European Master’s in Human Rights and Democratisation je ročný magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra EIUC
v Benátkach. Na problematiku ľudských práv upína svoje
zraky celosvetové spoločenstvo. Tento program je zárukou
získania globálnych poznatkov týkajúcich sa ľudských práv
a možno práve vďaka tomuto programu sa z vás stane sudca
Európskeho súdu pre ľudské práva.

Bohaté možnosti rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých
škôl poskytujú programy celoživotného vzdelávania, ktoré
napomáhajú zorientovať sa v dynamicky meniacom sa právnom prostredí no v neposlednom rade prispievajú aj k prehĺbeniu fundamentálnych poznatkov v jednotlivých tematicky
zameraných právnych oblastiach.
Ponuka viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciách.
Vyše 50 klinických predmetov vrátane príprav na medzinárodné simulované súdne konania (tzv. moot-courty), ktoré
napomáhajú prepojeniu teoretických a praktických poznatkov. Klinické vzdelávanie na našej fakulte významne vplýva na
formovanie právneho vedomia absolventa prostredníctvom
cieleného zamernia sa sa na jednotlivé súvislosti preberanej
problematiky v súlade s profesijnou etikou právnika.
Fakulta spolu s Centrom odbornej certifikácie pre skúšky
TOLES ponúka možnosť vykonania skúšok TOLES FOUNDATION a TOLES HIGHER.
Na fakulte pôsobia študentské organizácie, konkrétne Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava a Komora
študentov práva, ktoré ponúkajú študentom aktívne zapájať
do mimoškolských aktivít ako je JOB FAIR (burza práce),
rôzne odborné diskusie a pod. Členstvo v týchto združeniach
je zárukou budovania vzájomných medziľudských vzťahov,
ktoré sú v rámci právnických profesií nevyhnutnosťou.
Debatný spolok dáva študentom fakulty možnosť trénovať
sa v argumentácii a rétorických zručnostiach, a to aj súťažne.
Rétorika patrí odjakživa k výbave kvalitného právnika. Debatný spolok vytvára priestor na prednášanie svojich názorov
a svojich členov učí rešpektovať názory a protiargumenty
rečníckeho protivníka.

Erasmus +
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Študenti Právnickej fakulty UK majú počas všetkých stupňov
štúdia možnosť absolvovať výmenný študijný pobyt na
niektorej z takmer 100 univerzít v 25. krajinách Európy.
Náklady na pobyt v zahraničí sú z veľkej miery hradené
z prostriedkov programu Erasmus+.
Viac informácií na:
www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus

Klinické vzdelávanie

Právnická fakulta UK v súčasnosti ponúka široký výber tzv.
klinických predmetov. Právne kliniky, ktorých názov je odvodený
od medicínskych kliník, predstavujú spôsob vzdelávania, kedy
študenti nesedia v učebniach, ale riešia konkrétne a reálne
právne problémy. Niekoľko rokov úspešne funguje Študentská
právna poradňa, ktorá bola vytvorená pod záštitou Slovenskej
advokátskej komory. V rámci tohto predmetu študenti poskytujú
právne analýzy konkrétnym osobám, ktoré si právnu pomoc
advokáta nemôžu dovoliť. Študenti sa tak učia ako komunikovať
s klientom a vypracovať zrozumiteľnú právnu analýzu, pričom
pracujú vždy pod dohľadom skúsených advokátov, ktorí
s fakultou spolupracujú pro bono. Ďalším predmetom, ktorý
v sebe taktiež zahŕňa pozitívny sociálny aspekt, je Právna klinika
neziskového sektora. V spolupráci s nadáciou Pontis študenti
pripravujú napr. právnu analýzu pre nadáciu Stopka. Tá vytvorila
projekt Corvus, ktorý prostredníctvom aplikácii pre smartfóny
uľahčuje nevidiacim a slabozrakým každodenné činnosti.
V rámci predmetu Právna klinika pre komunity chodia študenti
prednášať základy práva do základných a stredných škôl, do
väzníc a detských domovov. V praxi sa učia ako komunikovať,
prezentovať svoje myšlienky pred publikom, reagovať na otázky
a súčasne prispievajú k zvyšovaniu právneho povedomia v našej
spoločnosti. Veľmi zaujímavou formou kliník sú aj medzinárodné
súťaže v simulovaných súdnych sporoch, v ktorých sa naši
študenti v anglickom jazyku konfrontujú so študentmi prakticky
z celého sveta.

Stáže

Inovácie

Keďže Právnická fakulta UK sídli v centre hlavného mesta,
študenti majú možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií
(napr. kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer
všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra)
a získať tak reálnu predstavu o práci právnika ako aj výhodu
na trhu práce. Stážovaním študenti získavajú reálnu predstavu
o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Inovácie sa nevyhýbajú ani výučbe tradičných predmetov.
Na seminároch a skúškach majú študenti k dispozícii právne
predpisy. Nemusia teda poznať zákony od slova do slova,
ale učia sa to podstatné – ako vykladať ich obsah a aplikovať
ich na konkrétne prípady. Študenti majú k dispozícii aj
elektronický archív prednášok, čím sa zabezpečuje rovnaký
prístup k vzdelaniu pre všetkých, a to najmä pre študentov
so špeciálnymi potrebami. Študenti majú taktiež bezplatný
prístup k právnym informačným systémom a najnovším
komentárom a publikáciám z rôznych oblastí práva
v elektronickej forme.
Viac informácií na:
www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy

Uplatniteľnosť
absolventov Právnickej
fakulty UK

Ubytovanie
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Absolventi Právnickej fakulty UK nachádzajú uplatnenie
v tradičných právnických povolaniach ako sudcovia,
prokurátori, advokáti, notári, exekútori a iných právnických
povolaniach. Avšak nadobudnuté vedomosti a schopnosti
absolventom umožňujú pôsobiť v štátnej správe,
samospráve, rôznych nadnárodných spoločnostiach,
neziskových organizáciách či podnikať. Podľa oficiálnych
štatistík uplatnenia absolventov Právnickej fakulty UK,
ktoré sú dostupné na stránke uplatnenie.sk (projekt
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky) za rok 2019, až 79 % absolventov Právnickej
fakulty UK (II. stupňa) pracovalo vo vyštudovanom odbore
vzdelania.

Univerzita Komenského v Bratislave disponuje ubytovacími
zariadeniami Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
a Vysokoškolský internát Družba.
Viac informácií na:
www.uniba.sk/sluzby/ubytovanie

Štipendiá

Právnická fakulta UK poskytuje sociálne a prospechové
štipendiá.
Viac informácií na:
https://tinyurl.com/flawStip
V prípade anglických študijných programov, a to
bakalárskeho študijného programu “Management and Law”
a magisterského študijného programu “Law” môže študent
získať štipendium až do výšky školného.

Comenius odborný blog
Comenius podcast
Comenius výskum
Deň otvorených dverí
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Ak ťa zaujímajú aktuálne témy z oblasti práva, prečítaj
si odborné blogy našich zamestnancov v odbornom
elektronickom časopise COMENIUS odborný blog.
www.comeniusblog.flaw.uniba.sk

Rozhovory na najaktuálnejšie problémy v oblasti práva si
môžeš vypočuť na platforme COMENIUS podcast.
www.comeniuspodcast.flaw.uniba.sk

Ak ťa zaujíma akým projektom sa venujeme, tak neváhaj
navštíviť našu platformu COMENIUS výskum.
www.comeniusvyskum.flaw.uniba.sk

Právnická fakulta UK každoročne organizuje Deň
otvorených dverí , v rámci ktorého sa môžeš stretnúť
s vedením fakulty, študentmi, vypočuť si zaujímavé
prednášky či ukážky simulovaných súdnych sporov.
Informácie o presnom dátume a programe
Dňa otvorených dverí nájdeš na:
www.dod.flaw.uniba.sk

Virtuálna prehliadka

www.tinyurl.com/flawVirtual

Právnická fakulta UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislava
Študijné oddelenie:
+421 2 9012 9107
studium@flaw.uniba.sk
Webové stránky:
www.flaw.uniba.sk
www.dod.flaw.uniba.sk

Sociálne siete
Instagram:
Facebook:
Linkedin:
Youtube:

praf_uk
flaw.uniba
flaw-uniba
PRAF UK

