Vzdelávacie podujatia Paneurópskeho centra ďalšieho vzdelávania (PCDV) v Martine
09/2017 – 08/2018
Paneurópska vysoká škola poskytuje v mieste svojho sídla (v Bratislave) akreditované vzdelávanie na 5 fakultách, a to vo všetkých troch
stupňoch štúdia.
Kontaktná osoba: Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava): PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.
e-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com
Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Martin, Mgr. Dušan Haško
mobil: · Tel: +421 904 459 792
e-mail: dusan.hasko@paneurouni.com
Viac o našich vzdelávacích podujatiach v režime ďalšieho vzdelávania sa dozviete z tabuliek, ktoré sa nachádzajú nižšie.
Cena kurzov:


99 EUR* za 1 kurz.

*- Študenti riadne zapísaní v dennej alebo externej forme akreditovaného štúdia (Bratislava) na ktorejkoľvek fakulte Paneurópskej vysokej školy
- bezplatne.
Informácie o konkrétnych miestach, resp. miestnostiach výučby, spôsobe úhrady príslušného poplatku a pod. nájdete na našich web stránkach
alebo Vám tieto, ako aj akékoľvek ďalšie súvisiace informácie poskytne koordinátor príslušného pracoviska ďalšieho vzdelávania.

-------------------------------------------------------- zoznam vzdelávacích podujatí začína na ďalšej strane ---------------------------------------------------------------

Názov: Spoločensko-vedné základy teórie práva

Názov: Podmienky a spôsob aplikácie práva

Tematická oblasť:
dejiny, filozofia, rímske právo, pramene a interpretácia práva

Tematická oblasť:
právo EÚ, Trestné právo, Právo duševného vlastníctva, ľudské práv

A: "Právnohistorické východiská v podmienkach SR"

A: "Európska únia ako právny priestor I."

 Prvé podoby štátnosti a práva na území Slovenska -- Veľkomoravská

ríša.
 Slovensko v rámci uhorského štátu v období stredoveku a ranného
novoveku
 Štátny mechanizmus, organizácia štátneho aparátu, správy
a súdnictva.
 Právny systém a právny poriadok, jeho hlavné vývojové trendy
a zásady
 Súkromné právo v úprave stredovekého uhorského a českého práva
 Trestné právo v úprave stredovekého uhorského a českého práva
 Postavenie Slovenska a českých krajín v období absolutistickej
monarchie v rámci habsburského súštátia
 Habsburská monarchia v období rokov 1848 -- 1918






EÚ, prehľad prameňov práva Únie
Primárne právo Únie
Základné práva Únie, vzťah medzi Dohovorom a Chartou
Všeobecné zásady práva Únie



B: "Filozofické tézy, smery a úvahy v kontexte práva a štátu"
 spoločenská zmluva, formy štátu, politické inštitúcie v dejinách

právneho a politického myslenia
 problém slobody, rovnosti, spravodlivosti, liberalizmu
 otázky komunitarizmu, demokracie a právneho štátu

B: "Základy trestného práva v podmienkach SR"






Pojem, funkcie a zásady trestného práva, pramene trestného práva
Výklad trestných zákonov, pôsobnosť trestných zákonov
Trestný čin
Skutková podstata trestného činu
Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu








C: "Rimske pravo - jeden z historickych pilierov právneho poriadku"
 základy rímskeho práva, manželstva, vecných práv
 otázky štátneho zriadenia a pramene práva v jednotlivých etapách

aplikácie Rímskeho práva

D: "Pramene a interpretácie práva"
 pojem práva, jeho vznik a povaha, objektívne a subjektívne právo
 právne odvetvia, právne zásady a princípy, právo a štát, právny štát
 právna kultúra, veľké právne systémy
 druhy právnej zodpovednosti
 ústavnosť
 pramene práva
 interpretácia práva a jej základné metódy

Vývinové štádiá trestného činu
Trestná súčinnosť a účastníctvo
Súbeh trestných činov a recidíva
Tresty, zánik trestnosti a trestu, zahladenie odsúdenia
Osobitné ustanovenie o stíhaní mladistvých a ochranné opatrenia
Trestná zodpovednosť a trestanie právnických osôb

C: "Ľudské práva - súčasnosť, vízie, možnosti"








Právo na život
Právo na rešpektovanie súkromného života
Právo na spravodlivý proces
Zákaz diskriminácie
Derogácia a obmedzenie ľudských práv
Konanie pred Európskym súdom pre ľudská práva
ochrana ľudských práv a práva EÚ

D: "Duševné vlastníctvo a ľudská kreativita"





autorské právo
právo priemyselného vlastníctva
úžitkové vzory
dizajn, ochranné známky a patenty

Kontaktná osoba:
Centrum ďalšieho vzdelávania PEVŠ Martin
koordinátor: Mgr. Dušan Haško
mobil: +421 904 459 792
e-mail: dusan.hasko@paneurouni.com

