Bratislavská vysoká škola práva

Smernica rektora č. 7 / 2006

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
ZÁKLADNÝCH FORIEM VÝUČBY
NA BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE PRÁVA

Bratislava 2006

Smernica stanovuje zásady uplatňované pri hodnotení odbornej spôsobilosti vysokoškolských učiteľov zapojených do výchovy a vzdelávania študentov Bratislavskej vysokej
školy práva. Jej účelom je garantovať trvalú a vysoko kvalifikovanú úroveň výchovnovzdelávacieho procesu vo všetkých stupňoch vzdelávania a vo všetkých akreditovaných študijných programoch.
Zásady vychádzajú z ustanovení platných zákonov a ďalších všeobecne záväzných
právnych noriem súvisiacich s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania 1 ako aj ambícií
školy posilňovať odbornú úroveň pedagogického zboru porovnateľnú s renomovanými európskymi vysokoškolskými ustanovizňami.
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Zásady personálneho zabezpečenia výučby:
Prednášky v povinných predmetoch (v tzv. jadre študijných odborov) a v povinne voliteľných predmetoch vedú medzinárodne známi profesori a v študijnom odbore uznávaní docenti, ktorí v posledných šiestich rokoch vykazujú všeobecne akceptované vedeckovýskumné, vedecko-publikačné a vedecko-teoretické aktivity. Na prednáškach sa podieľajú aj
špičkoví odborníci z praxe bez vedecko-pedagogických alebo akademických titulov (resp.
vedeckých hodností), ktorí sú akceptovaní ako významné a všeobecne známe osobnosti
v príslušných odboroch. V odôvodnených prípadoch výnimky povoľuje rektor.
Semináre a cvičenia (poprípade iné analogické formy výučby) vedú okrem vysokoškolských učiteľov uvedených v bode č. 1 aj odborní asistenti (ktorí majú vedeckú hodnosť,
akademický titul PhD. alebo si ho doktorandským štúdiom získavajú). 2 Uvedené formy
výučby môžu viesť aj významní odborníci z praxe.
Vedenie bakalárskych a diplomových prác upravuje smernica rektora Bratislavskej vysokej školy práva č. 1/2006, ktorá požaduje, aby vedúci prác mali vzdelanie najmenej
o jeden stupeň vyšší, než má autor záverečnej práce. Doktorandské dizertačné práce vedú
školitelia doktorandov schválení Akademickou radou školy.
Skúšajúci vysokoškolskí učitelia sú profesori a docenti, na ktoré sa vzťahujú kvalifikačné
požiadavky uvedené v bode č. 1. Uskutočňovanie skúšok a zloženie skúšobných komisií
upravuje platný Skúšobný poriadok Bratislavskej vysokej školy práva.

Bratislava 01.03.2006
prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc.
rektor
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Zákon z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z.z.; Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia č.
614/2002 Z.z.
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Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta, ktorý „...nemá akademický titul PhD. ...“ sa
vzdeláva so zameraním na jeho získanie. Pozri §75, ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z.
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