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Čl. 1
Predmet
Zásady prijímacieho konania na Fakulte práva PEVŠ pre akademický rok 2020/2021 (ďalej
len Zásady) upravujú kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium na všetky stupne štúdia
v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002“) a v súlade s čl. 6
Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej vysokej školy.
Čl. 2
Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
„A“ – študijný program „právo“
(1) Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „právo“ je preukázané
úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods. 1 zákona č.
131/2002. Ďalšie podmienky prijatia na študijný program „právo“ (1. stupeň štúdia)
vyplývajú z ďalších odsekov tohto článku Zásad.
(2) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 130 študentov v dennej forme štúdia a 75 študentov v externej forme štúdia.
(3) Ďalšie podmienky prijatia:
písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov: 350 bodov;
písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku). Maximálny
možný počet dosiahnutých bodov: 200 bodov.
(4) Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov.
(5) Dekan fakulty práva PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium aj bez
prijímacích pohovorov, a to v nasledovných prípadoch, resp. pri splnení nasledovných
podmienok:
a. uplatnením postupu podľa ods. 7 tohto článku Zásad
b. ak uchádzač získal prvostupňové vzdelanie v študijnom odbore „právo“ v Slovenskej
republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň
c. ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne
podmienky – najmä podanie prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane
všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie
(6) Dekan Fakulty práva PEVŠ je oprávnený v priebehu akademického roka rozhodnúť, že
postup prijímania uchádzačov na štúdium na Fakultu práva PEVŠ v časti overovania
ďalších podmienok prijímania na štúdium sa pozastavuje, a to na časový úsek, ktorý určí
dekan. Dekan môže kedykoľvek rozhodnúť, že pozastavenie podľa predchádzajúcej vety
sa ukončuje. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia Zásad sa v rámci prijímacieho

konania overuje splnenie základných podmienok prijatia na štúdium tak, ako tieto
vyplývajú z § 56 ZoVŠ a z vnútorných predpisov PEVŠ/FP PEVŠ, resp. z týchto Zásad.
(7) Komisia pre prijímacie skúšky (ďalej aj ako „komisia“) zriadená podľa vnútorných
predpisov fakulty, môže na základe žiadosti uchádzača alebo z podnetu dekana overiť
plnenie tzv. ďalších podmienok prijatia na štúdium (podľa § 57 ZoVŠ) zo strany
uchádzača dokumentárnym spôsobom, resp. navrhnúť dekanovi fakulty prijatie
uchádzača na štúdium bez absolvovania prijímacej skúšky, ak má komisia za to, že
a. študijné výsledky uchádzača zo strednej školy (tzv. koncoročné vysvedčenia, príp.
maturitné vysvedčenie) sú také, že tieto dostatočne preukazujú predpoklady
a schopnosti uchádzača študovať v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom odbore „právo“, pričom súvisiace kritériá (najmä relevantné vysvedčenia,
relevantné predmety, resp. relevantný priemer známok) určí dekan fakulty
b. iné okolnosti viažuce sa k osobe uchádzača dostatočne odôvodňujú predpoklad, že
tento disponuje aspoň minimálnymi schopnosťami potrebnými pre vysokoškolské
štúdium v študijnom odbore „právo“, a to najmä s ohľadom na doterajšie –
preukázané pracovné skúsenosti uchádzača (napr. činnosť v Policajnom zbore,
Ozbrojených silách Slovenskej republiky, činnosť správneho orgánu v rámci
rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických
osôb a právnických osôb a pod.)
c. uchádzač listinnými dôkazmi v priebehu prijímacieho konania riadne preukázal, že má
riadne ukončené aspoň vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
z podkladov dodaných uchádzačom v rámci prijímacieho konania je možné ustáliť, že
uchádzač spĺňa ďalšie podmienky prijatia na štúdium tak, ako boli tieto určené
príslušným orgánom fakulty (napr. absolvovanie podstatnej časti štúdia v študijnom
odbore „právo“ na právnickej fakulte, avšak bez úspešného ukončenia
vysokoškolského štúdia – napr. zanechanie štúdia a pod.).
(8) Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať
uchádzača, ktorý má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej
fakulte alebo vysokej škole a študuje študijný program „právo“ (študijný odbor „právo“)
v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Ak je predmetom žiadosti o prestup zo
zahraničnej vysokej školy, dekan overí, či vysoká škola, z ktorej sa prestup uskutočňuje,
je riadne akreditovanou vysokou školou podľa národnej právnej úpravy štátu, v ktorej má
predmetná vysoká škola sídlo. Ak dekan zistí, že vysoká škola podľa predchádzajúcej
vety tieto podmienky nespĺňa, rozhodne, že študenta prestupom na štúdium na Fakultu
práva PEVŠ neprijíma.
(9) Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi
fakulty/školy. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent
predkladá ďalšie dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy alebo iné
dokumenty na základe výzvy dekana Fakulty práva PEVŠ. Súčasne so žiadosťou
o prestup môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej
fakulte práva (právnickej fakulte) a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka –
na základe uznaných skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy.
„B“ – študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ v študijnom odbore
„politické vedy“ – slovenský jazyk
(1) Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „medzinárodné vzťahy a
diplomacia“ v študijnom odbore „politické vedy“ je preukázané úplné stredné alebo úplné
stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002. Ďalšie podmienky

prijatia na študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ – študijný odbor
„politické vedy“ (1. stupeň štúdia) vyplývajú z ďalších odsekov tohto článku Zásad.
(2) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 75 študentov v dennej forme štúdia a 50 študentov v externej forme štúdia.
(3) Ďalšie podmienky prijatia:
a) písomný test - preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických
a myšlienkových operácií (maximálna bodová hodnota: 100 bodov)
b) písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom
jazyku) - (maximálna bodová hodnota: 100 bodov);
c) informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu
stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových
a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí (maximálna bodová
hodnota: 100 bodov).
(4) Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov.
(5) Dekan fakulty práva PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium aj bez
prijímacích pohovorov, a to v nasledovných prípadoch, resp. pri splnení nasledovných
podmienok:
a. uplatnením postupu podľa ods. 6 alebo ods. 7 tohto článku Zásad
b. ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne
podmienky – najmä podanie prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane
všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie
(6) Dekan Fakulty práva PEVŠ je oprávnený v priebehu akademického roka rozhodnúť, že
postup prijímania uchádzačov na štúdium na Fakultu práva PEVŠ v časti overovania
ďalších podmienok prijímania na štúdium sa pozastavuje, a to na časový úsek, ktorý určí
dekan. Dekan môže kedykoľvek rozhodnúť, že pozastavenie podľa predchádzajúcej vety
sa ukončuje. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia Zásad sa v rámci prijímacieho
konania overuje splnenie základných podmienok prijatia na štúdium tak, ako tieto
vyplývajú z § 56 ZoVŠ a z vnútorných predpisov PEVŠ/FP PEVŠ, resp. z týchto Zásad.
(7) Komisia pre prijímacie skúšky (ďalej aj ako „komisia“) zriadená podľa vnútorných
predpisov fakulty, môže na základe žiadosti uchádzača alebo z podnetu dekana overiť
plnenie tzv. ďalších podmienok prijatia na štúdium (podľa § 57 ZoVŠ) zo strany
uchádzača dokumentárnym spôsobom, resp. navrhnúť dekanovi fakulty prijatie uchádzača
na štúdium bez absolvovania prijímacej skúšky, ak má komisia za to, že
a. študijné výsledky uchádzača zo strednej školy (tzv. koncoročné vysvedčenia, príp.
maturitné vysvedčenie) sú také, že tieto dostatočne preukazujú predpoklady
a schopnosti uchádzača študovať v rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom odbore „právo“, pričom súvisiace kritériá (najmä relevantné vysvedčenia,
relevantné predmety, resp. relevantný priemer známok) určí dekan fakulty
b. iné okolnosti viažuce sa k osobe uchádzača dostatočne odôvodňujú predpoklad, že
tento disponuje aspoň minimálnymi schopnosťami potrebnými pre vysokoškolské
štúdium v študijnom programe „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ – študijný odbor
„politické vedy“, a to najmä s ohľadom na doterajšie – preukázané pracovné
skúsenosti uchádzača
c. uchádzač listinnými dôkazmi v priebehu prijímacieho konania riadne preukázal, že má
riadne ukončené aspoň vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
d. podkladov dodaných uchádzačom v rámci prijímacieho konania je možné ustáliť, že
uchádzač spĺňa ďalšie podmienky prijatia na štúdium tak, ako boli tieto určené

príslušným orgánom fakulty (napr. absolvovanie podstatnej časti štúdia v študijnom
programe „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ – študijný odbor „politické vedy“,
avšak bez úspešného ukončenia vysokoškolského štúdia – napr. zanechanie štúdia
a pod.).
(8) Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať
uchádzača, ktorý má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej
fakulte alebo vysokej škole a študuje v študijnom programe „medzinárodné vzťahy
a diplomacia“ – študijný odbor „politické vedy“ v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
Ak je predmetom žiadosti o prestup zo zahraničnej vysokej školy, dekan overí, či vysoká
škola, z ktorej sa prestup uskutočňuje, je riadne akreditovanou vysokou školou podľa
národnej právnej úpravy štátu, v ktorej má predmetná vysoká škola sídlo. Ak dekan zistí,
že vysoká škola podľa predchádzajúcej vety tieto podmienky nespĺňa, rozhodne, že
študenta prestupom na štúdium na Fakultu práva PEVŠ neprijíma.
(9) Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi
fakulty/školy. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent
predkladá ďalšie dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy alebo iné
dokumenty na základe výzvy dekana Fakulty práva PEVŠ. Súčasne so žiadosťou o prestup
môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej fakulte
práva (právnickej fakulte) a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na základe
uznaných skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy.
„C“ – študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ / študijný odbor
„politické vedy“ – anglický jazyk/slovenský jazyk
(1) Ak z tejto časti Zásad nevyplýva niečo iné, základnou podmienkou prijatia na bakalársky
študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ – študijný odbor „politické
vedy“ – vyučovací jazyk: anglický jazyk/slovenský jazyk, je preukázané úplné stredné
alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002. Ďalšie
podmienky prijatia sú zhodné s ďalšími podmienkami prijatia uvedenými v časti „B“
tohto článku Zásad.
(2) V prípade prijímania na štúdium spôsobom bez prijímacích pohovorov (k tomu pozri časť
„B“, ods. 6 a ods. 7), dekan fakulty môže určiť, že súčasťou prijímacieho konania je
preukázanie ovládanie anglického jazyka. Spôsob preukázania znalostí anglického jazyka
je oprávnený určiť dekan fakulty.
Spoločné ustanovenia k čl. 2
(1) Ak z čl. 2 týchto Zásad nevyplýva niečo iné a ak je podmienkou prijatia vysokoškolské
vzdelanie stupňa vyplývajúceho z tohto článku Zásad, predmetná podmienka sa považuje
za splnenú, ak uchádzač preukáže získanie vysokoškolského vzdelania v určenom stupni
v príslušnom študijnom programe/študijnom odbore – podľa sústavy študijných odborov.
(2) V prípade, ak sa prijatie podľa čl. 2 Zásad viaže na získanie vysokoškolského vzdelania
v zahraničí a súčasne podľa právnej úpravy Slovenskej republiky nie je možné určiť
ekvivalentný stupeň a/alebo študijný odbor/študijný program, detto k študijným
odborom/študijným programom, ktorých sa prijímanie týka, posúdi túto otázku dekan
fakulty.
(3) Výška poplatku za prijímacie konanie vyplýva z vnútorných predpisov PEVŠ. Ak vnútorný
predpis PEVŠ výšku poplatku za prijímacie konanie neurčuje, určí ho dekan fakulty.
Dekan fakulty určuje poplatok za prijímacie konanie najmä s prihliadnutím na

administratívnu náročnosť prijímacieho konania. V prípadne odlišnej náročnosti
prijímacieho konania, dekan fakulty môže určiť výšku administratívneho poplatku odlišne
pre jednotlivé študijné programy, resp. jazykové verzie jednotlivých programov a pod.
(4) Dekan fakulty môže podmienky a režimy prijímania uvedené v týchto Zásadách, resp. ich
uplatňovanie kedykoľvek zmeniť, a to za podmienky, že predmetné zmeny majú viesť
k širšej aplikácii práva na vzdelanie na strane uchádzačov, resp. potenciálnych uchádzačov
o štúdium. Dekan fakulty o takýchto zmenách vhodným spôsobom informuje Akademický
senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.
Čl. 3
Náležitosti prihlášky na 1. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o bakalárske štúdium na FEP PEVŠ podávajú prihlášky prostredníctvom
elektronickej prihlášky, v termínoch určených v harmonograme akademického roka (v
prípade písomného doručenia rozhoduje pečiatka pošty).
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a. prihláška musí byť vyplnená v elektronickom systéme,
b. overená kópia maturitného vysvedčenia,
c. životopis uchádzača,
d. doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
(3) Dekan fakulty môže určiť ďalšie náležitosti prihlášky a ďalšie listiny, ktoré sa k prihláške
na štúdium prikladajú.
Čl. 4
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
„A“ – študijný program „právo“ – študijný odbor „právo“
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program "právo“ - študijný odbor „právo“ je
úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č.
131/2002. Ak z ďalších ustanovení týchto Zásad nevyplývajú ďalšie podmienky prijatia,
splnenie ďalších podmienok nie je podmienkou prijatia na štúdium.
(2) Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové
vysokoškolské štúdium v študijnom programe „právo“ – študijný odbor „právo“.
(3) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku magisterského štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 150 študentov v dennej forme štúdia a 75 študentov v externej forme štúdia.
„B“ - študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ / študijný odbor
„politické vedy“ – slovenský jazyk
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program „medzinárodné vzťahy a
diplomacia“ - študijný odbor „politické vedy“ je úspešné absolvovanie študijného
programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002. Ak z ďalších ustanovení
týchto Zásad nevyplývajú ďalšie podmienky prijatia, splnenie ďalších podmienok nie je
podmienkou prijatia na štúdium.
(2) Uchádzači o prijatie na študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ 2. stupňa
musia mať ukončený študijný program 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom
odbore „politické vedy“.

(3) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku magisterského štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 75 študentov v dennej forme štúdia a 50 študentov v externej forme štúdia.
„C“ – študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ / študijný odbor
„politické vedy“ – anglický jazyk/slovenský jazyk
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program „medzinárodné vzťahy a
diplomacia“ zaradeného do študijného odboru „politické vedy“ – vyučovací jazyk:
anglický jazyk/slovenský jazyk - je úspešné absolvovanie študijného programu prvého
stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002. Ak z ďalších ustanovení týchto Zásad
nevyplývajú ďalšie podmienky prijatia, splnenie ďalších podmienok nie je podmienkou
prijatia na štúdium.
(2) Uchádzači o prijatie na študijný program „medzinárodné vzťahy a diplomacia“ 2. stupňa
musia mať ukončený študijný program 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom
odbore „politické vedy“.
(3) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku magisterského štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 30 študentov v dennej forme štúdia a 20 študentov v externej forme štúdia.
(4) V prípade prijímania na štúdium na študijný program "medzinárodné vzťahy a
diplomacia“ –
študijný odbor „politické vedy“ – vyučovací jazyk: anglický
jazyk/slovenský jazyk, dekan fakulty môže určiť, že súčasťou prijímacieho konania je
preukázanie ovládania anglického jazyka. Spôsob preukázania znalostí anglického jazyka
je oprávnený určiť dekan fakulty.
Spoločné ustanovenia k čl. 4
(1) Ak z čl. 4 týchto Zásad nevyplýva niečo iné a ak je podmienkou prijatia vysokoškolské
vzdelanie stupňa vyplývajúceho z tohto článku Zásad, predmetná podmienka sa považuje
za splnenú, ak uchádzač preukáže získanie vysokoškolského vzdelania v určenom stupni
v príslušnom študijnom odbore.
(2) V prípade, ak sa prijatie podľa čl. 4 Zásad viaže na získanie vysokoškolského vzdelania
v zahraničí a súčasne podľa právnej úpravy Slovenskej republiky nie je možné určiť
ekvivalentný stupeň a/alebo študijný odbor/študijný program, ktorých sa prijímanie týka,
posúdi túto otázku dekan fakulty.
(3) Výška poplatku za prijímacie konanie vyplýva z vnútorných predpisov PEVŠ. Ak
vnútorný predpis PEVŠ výšku poplatku za prijímacie konanie neurčuje, určí ho dekan
fakulty. Dekan fakulty určuje poplatok za prijímacie konanie najmä s prihliadnutím na
administratívnu náročnosť prijímacieho konania. V prípadne odlišnej náročnosti
prijímacieho konania, dekan fakulty môže určiť výšku administratívneho poplatku
odlišne pre jednotlivé študijné programy, resp. jazykové verzie jednotlivých programov
a pod.
(4) Dekan fakulty môže podmienky a režimy prijímania uvedené v týchto Zásadách, resp.
ich uplatňovanie kedykoľvek zmeniť, a to za podmienky, že predmetné zmeny majú viesť
k širšej aplikácii práva na vzdelanie na strane uchádzačov, resp. potenciálnych
uchádzačov o štúdium. Dekan fakulty o takýchto zmenách vhodným spôsobom informuje
Akademický senát Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Čl. 5
Náležitosti prihlášky na 2. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ podávajú prihlášky
prostredníctvom elektronickej prihlášky, v termínoch určených v harmonograme
akademického roka (v prípade písomného doručenia rozhoduje pečiatka pošty).
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a. prihláška musí byť vyplnená v elektronickom systéme,
b. overená fotokópia diplomu (Bc.), v prípade absolventov Fakulty práva PEVŠ
postačuje fotokópia diplomu Bc.
c. výpis skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho štúdia potvrdený vysokou školou,
resp. overená kópia dodatku k diplomu, v prípade absolventov Fakulty práva PEVŠ
postačuje fotokópia dodatku k diplomu Bc.
d. životopis uchádzača,
e. doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
(3) Dekan fakulty môže určiť ďalšie náležitosti prihlášky a ďalšie listiny, ktoré sa k prihláške
na štúdium prikladajú.
Čl. 6
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
(1) Pred začatím prijímacieho konania vypisuje školiace pracovisko témy dizertačných prác,
o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je
určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
Uchádzač o doktorandské štúdium sa môže prihlásiť aj na individuálnu tému dizertačnej
práce.
(2) Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program je úspešné ukončenie
vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore právo a absolvovanie prijímacej skúšky
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z.
(3) Ústna prijímacia skúška pozostáva z odbornej a jazykovej časti a z diskusie k návrhu
rámcového projektu dizertačnej práce.
(4) Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou pre prijímacie skúšky určené dekanom
fakulty.
(5) Prijímanie na doktorandský študijný program sa v priebehu akademického roka
uskutočňuje na nasledovné študijné programy: „občianske právo“, „trestné právo“,
„medzinárodné právo“ a „správne právo.
(6) Ak po schválení týchto Zásad bude právoplatne rozhodnuté príslušným orgánom
o priznaní práv uskutočňovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelania aj iné študijné
programy ako študijné programy uvedené v ods. 5 toho článku Zásad, na prijímanie na
takýto program sa vzťahujú tieto Zásady (čl. 6) v rovnakom rozsahu ako na študijné
programy uvedené v ods. 5 tohto článku Zásad.
Čl. 7
Náležitosti prihlášky na 3. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o doktorandské štúdium na Fakultu práva PEVŠ podávajú prihlášky na
predpísanom tlačive.
(2) K prihláške musí uchádzač priložiť:

a. overenú fotokópiu diplomu, potvrdzujúceho ukončenie 2. stupňa vysokoškolského
štúdia, v prípade absolventov Fakulty práva PEVŠ postačuje fotokópia dodatku
k diplomu Mgr.
b. výpis skúšok vykonaných v priebehu druhostupňového štúdia potvrdený vysokou
školou, resp. overenú kópiu dodatku k diplomu, , v prípade absolventov Fakulty práva
PEVŠ postačuje fotokópia dodatku k diplomu Mgr.
c. podpísaný štruktúrovaný životopis vo formáte EÚ,
d. rámcový projekt dizertačnej práce.
(3) Termín podania prihlášky na 3. stupeň štúdia stanoví dekan v harmonograme
akademického roka.
(4) Dekan fakulty môže určiť ďalšie náležitosti prihlášky a ďalšie listiny, ktoré sa k prihláške
na štúdium prikladajú.
Čl. 8
Termíny prijímacích skúšok
Termíny prijímacích pohovorov na 1., 2. a 3. stupeň štúdia, prípadne náhradné
termíny, stanovuje dekan v harmonograme akademického roka, alebo iným náležitým
spôsobom. Dekan fakulty môže na základe vlastného uváženia určiť v priebehu
akademického roka aj iné termíny prijímacích pohovorov ako sú tie, ktoré budú uvedené
v harmonograme akademického roka.
Čl. 9
Prijímanie cudzích štátnych príslušníkov na štúdium na Fakultu práva PEVŠ
(1) Cudzinci študujú na Fakulte práva PEVŠ ako:
a. študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,
b. na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
c. na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov a programov Európskej
únie.
(2) Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho
časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov požiadať príslušný okresný úrad, odbor školstva, o uznanie (nostrifikáciu)
dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o
rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu
o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).
(4) Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu
organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo
slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov,
ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo
absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom
jazyku.
(5) Uchádzači o štúdium zo zahraničia sa môžu prihlásiť na štúdium do programu
organizovaného v anglickom jazyku za stanovených organizačných a finančných
podmienok. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku, prijímacie konanie bude
vykonané v anglickom jazyku podľa rozhodnutia dekana. V prípade uchádzačov
o štúdium v študijnom programe uskutočňovanom v anglickom jazyku sa znalosť
slovenského jazyka neoveruje.

(6) Pri zápise na denné štúdium je cudzinec povinný predložiť doklad o povolení pobytu na
území Slovenskej republiky a preukázať, či spĺňa ďalšie podmienky podľa právnych
predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR. (Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Táto podmienka sa netýka
študentov prichádzajúcich z členských štátov EÚ.
Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Dekan má právo rozhodnúť o predĺžení termínu prijímania prihlášok na štúdium.
(2) O prijatí na štúdium rozhoduje dekan Fakulty práva PEVŠ na základe odporúčania
prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan.
(3) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na
štúdium.
(4) Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na Fakulte práva
PEVŠ. Ich splnením a dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom Fakulty
práva PEVŠ.
(5) PEVŠ stanovuje výšku školného na každý akademický rok. Výška školného sa uverejňuje
každoročne v podmienkach pre prijatie na štúdium na vysokej škole na internetovej
stránke PEVŠ.
(6) Tieto Zásady boli schválené Akademickým senátom Fakulty práva PEVŠ dňa 12.09.2019.
(7) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Akademickým senátom Fakulty
práva PEVŠ a vzťahujú sa na prijímanie na štúdium akademický rok 2020/2021.
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
dekan Fakulty práva PEVŠ

