Bratislavská vysoká škola práva

Smernica
rektora Bratislavskej vysokej školy práva
pre
ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ A ODBORNÚ ČINNOSŤ
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Poslaním študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ďalej len ŠVOČ) je vyhľadávať talentovaných študentov a vytvárať optimálne predpoklady na rozvíjanie ich vedomostí, návykov vedecky pracovať, tvorivo využívať najnovšie poznatky súčasnej vedy a posilňovať ich
schopnosti riešiť odborne náročné teoretické a praktické problémy spojené najmä s právnou,
ekonomickou a manažérskou praxou.
Riadenie študentskej vedeckej a odbornej činnosti
Riadiacim subjektom je fakultná rada ŠVOČ (ďalej len „rada“). Zloženie rady: predseda a šesť členov (traja vedecko – pedagogickí pracovníci a traja študenti denného štúdia).
Predsedom rady je prodekan pre vedu a výskum. Členov rady menuje dekan vždy na začiatku
akademického roka (september). Návrh

na členov rady predkladá prodekan pre vedu

a výskum.
Rada vždy v októbri vyhlási nový ročník ŠVOČ na daný akademický rok, zverejní obsahové zameranie, sekcie, termíny odovzdania prihlášok, termín odovzdania študentských
prác, orientačné termíny konania katedrových kôl, fakultného a celoškolského kola, resp. celoslovenského a medzištátneho kola.
Organizácia študentskej vedeckej a odbornej činnosti
Počet miest a okruh tém pre ŠVOČ zriaďuje vedúci katedry (pracoviska) na základe
záujmu a dobrovoľnosti študentov. Pri väčšom záujme študentov sa môže organizovať výberové konanie. Vedúci katedry (pracoviska) poverí jedného učiteľa (pracovníka) koordináciou
a metodickým vedením ŠVOČ na katedre (pracovisku). Študentovi zapojenému do ŠVOČ sa
prideľuje konzultant. Jeden konzultant môže mať najviac 3 študentov.
Študenti sa po konzultácii na príslušnej katedre prihlasujú do ŠVOČ písomne. Prihlášky vydáva a eviduje tajomník rady a predkladá je rade pre ŠVOČ.
Katedrové kolá organizujú katedry v spolupráci s členmi rady. Minimálny počet študentských
prác pre katedrové kolo je päť. Pri nižšom počte sa spájajú obsahovo blízke katedry a pracoviská. Tri
najlepšie práce na návrh odbornej komisie postupujú do fakultného kola. Katedrové kolá riadi a hodnotí odborná komisia.
Celoškolské, národné a medzinárodné kolo sa organizuje na základe vzájomného dohovo-

ru medzi fakultami a inými vysokými domácimi a zahraničnými školami.
Odborné komisie, kritériá a hodnotenie súťažných študentských prác
Študentské práce hodnotia odborné komisie. Pre katedrové kolá sú odborné komisie
trojčlenné v zložení: predseda a dvaja členovia, jeden člen je študent. Pre fakultné kolo je od-
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borná komisia päťčlenná (predseda a štyria členovia, dvaja členovia sú študenti). Predseda
komisie je vedecko-pedagogický pracovník. Odborné komisie menuje dekan na návrh predsedu rady ŠVOČ. Zloženie odborných komisií pre celoškolské kolo menuje rektor.
Celoslovenské a medzištátne súťaže sa uskutočňujú podľa osobitných pravidel dojednaných s akademickými funkcionármu domácich a zahraničných vysikých škôl.
Kritériá

hodnotenia

študentských

prác

v katedrových

a fakultných

kolách

a v celoškolskom kole:
- aktuálnosť témy a využiteľnosť v teórii a praxi
- pôvodnosť témy - originálnosť spracovania
- úroveň písomného vyjadrenia, logická nadväznosť
myšlienok, zrozumiteľnosť a názornosť
- hodnota záverov, ku ktorým sa autor dopracoval
- schopnosť reagovať na otázky súvisiace so zameraním práce
- formálna a jazyková úprava práce, práca s literatúrou
Maximálny počet bodov

1 - 5 bodov,
1 - 5 bodov,
1 - 5 bodov,
1 - 5 bodov,
1 – 5 bodov
1 - 5 bodov.
30 bodov.

Body jednotlivým prácam udeľuje po ukončení rozpravy každý člen komisie podľa
vlastného uváženia. Hodnotenie komisie uzatvorí jej predseda po rozprave a súčte bodov
všetkých členov komisie. Poradie vyhlási až po ukončení prezentácií všetkých študentov. Vyhlasujú sa spravidla práce na 1. - 3. mieste, ďalšie poradie sa neurčuje. O poradí sa vyhotoví
písomný zápis, ktorý podpíšu všetci členovia komisie.
Rozprava sa otvára po študentovej prezentácii súťažnej práce práce. O poradí prezentácie sa losuje. Na prezentáciu jednej práce stanoví odborná komisia čas (obyčajne) 10 - 15
min. Po prezentácii v rozprave môžu klásť otázky členovia komisie aj všetci prítomní, rozprava je verejná pre celú akademickú obec. Rozprava nemá mať charakter skúšky.
Požiadavky na študentskú súťažnú prácu
Študentská práca môže byť súčasťou vedeckovýskumnej úlohy riešenej katedrou (pracoviskom). Tiež môže tvoriť časť pripravovanej diplomovej (záverečnej) práce. Autor môže
pracovať sám alebo v spoluautorstve viacerých študentov.
Štruktúra študentskej práce obsahuje titulný list (viď príloha č. 1), na ktorom je názov
školy a katedry (pracoviska), téma, autor práce, konzultant a školský rok. Samotná práca pozostáva z úvodu, hlavného textu, záveru, prehľadu použitej literatúry a príloh. Pre prácu
s použitými prameňmi sú záväzné postupy obvyklé vo vedeckej práci. Po formálnej stránke sa
na študentské vedecké práce vzťahujú rovnaké požiadavky ako na záverečné (bakalárske, diplomové) práce.
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Rozsah súťažnej študentskej práce je spravidla do 20 strán (do 36 000 znakov vrátane
medzier). Študent odovzdáva dva výtlačky práce v počítačovej verzii v programe WORD,
písmo Times New Roman, veľkosť 12 bodov, riadkovanie jednoduché v hrebeňovej väzbe
a v elektronickej podobe na diskete alebo CD. Po ukončení súťaže sa disketa a jeden výtlačok
vráti autorovi a druhý výtlačok sa archivuje v knižnici fakulty.
Ocenenie víťazných študentských prác
Autorom víťazných študentských prác vo fakultnom a celoškolskom kole prináleží finančná (alebo iná) odmena udeľovaná dekanom alebo rektorom. Okrem toho môže byť
úspešným autorom udelená vecná cena iným subjektom a po rozhodnutí rady im môže byť
udelený diplom.
Funkcionári rady ŠVOČ, konzultanti a členovia odborných komisií môžu byť na návrh
predsedy rady ocenení dekanom alebo rektorom Bratislavskej vysokej školy práva.
Práva študentov zapojených do ŠVOČ
Študenti zapojení do ŠVOČ majú právo zúčastňovať sa na podujatiach katedier (pracovísk) k vedeckovýskumnej práci. Rovnako sa môžu zúčastňovať (v rámci kapacitných
možností) na podobných seminároch i podujatiach organizovaných fakultou.
Študenti môžu v súlade so stanovenými pravidlami využívať pre potreby ŠVOČ aj
ďalšie formy vedeckej práce, zariadenia a informačné technológie fakulty.
Študenti majú právo (pri splnení kritérií) svoje práce publikovať v zborníku ŠVOČ,
prípadne v zborníkoch katedier a pracovísk a v prípadoch zvlášť hodnotných prác aj v iných
školských publikáciach.
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Príloha č. 1
„VZOR“

Bratislavská vysoká škola práva
______________________________________________________________
Katedra trestného práva

Téma: Etiológia a fenomenológia ekonomiskej krimiality
v Slovenskej republike

Práca študentskej vedeckej odbornej činnosti

Bc. Martin Novák
2. ročník

Doc. JUDr. Jozef Čierny, PhD.
konzultant

Bratislava 2006
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