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DEJINY PRÁVA ŠTÁTOV EURÓPY A USA
Podmienky absolvovania predmetu - denné štúdium
Výučba v zimnom semestri 2019/2020 predstavuje v zmysle Harmonogramu štúdia na
akademický rok 2018/2019 spolu 13 týždňov výučby (od 16. septembra 2019 do 14. decembra 2019).

Účasť na seminároch:
Účasť na seminároch je povinná, ide o povinný predmet. Vyžaduje sa aktívna účasť.
Na každú hodinu je NUTNÉ mať zbierku dokumentov, je to nevyhnutný materiál potrebný
pre prácu na cvičeniach. Účasť na seminári bez uvedeného materiálu je v podstate zbytočná, a preto
bude považovaná za absenciu s príslušnými následkami.
Každý študent je povinný chodiť na semináre s tou študijnou skupinou, v ktorej je riadne
zaradený. Účasť s inou skupinou je možná len po predchádzajúcom súhlase vyučujúceho.
Pri začínaní seminárov prosíme o dochvíľnosť. Oneskorené príchody budú mať za následok
povinnosť zúčastniť sa na hodine s inou skupinou!
Neúčasť na seminároch netreba ospravedlňovať PN-kami a podobne. V priebehu semestra sú
prípustné 2 absencie bez akýchkoľvek následkov. Za každú ďalšiu absenciu (bez ohľadu na dôvod
neprítomnosti!!!) je nutné vypracovať všetky dokumenty, ktoré boli preberané na príslušnej
vymeškanej dvojhodinovke (rozpis dokumentov je k dispozícii v programe prednášok a seminárov
k predmetu dostupných na internete). Vypracovanie úloh pri konkrétnych dokumentoch je účelové,
má študentovi poslúžiť na zorientovanie sa vo vymeškanej látke. Vypracované dokumenty možno
odovzdať kedykoľvek v priebehu semestra, najneskôr však v posledný týždeň výučby, teda do 11.
decembra 2019!!! Bez splnenia týchto povinností nebude študent, ktorého sa to týka pripustený ku
skúške!
dokumenty stačí vypracovať formou odpovedí na otázky kladené v závere textu.
Odovzdať jednoducho zopnuté, vytlačené vo formáte A4, písmo Times New Roman,
veľkosť 12, jednoduché riadkovanie, samozrejme s uvedením čísla dokumentu, mena,
priezviska, skupiny a ročníka študenta.
Študenti, ktorí majú priznaný IŠP (individuálny študijný plán) sú povinní o tom na začiatku
semestra oboznámiť vyučujúceho (zisťovanie IŠP nie je povinnosťou učiteľa!!!) a zároveň sú povinní
dohodnúť sa s vyučujúcim na podmienkach absolvovania predmetu. Spravidla je u takéhoto študenta
potrebná konzultácia najmenej 3x za semester, ktorej cieľom je usmerniť a odkontrolovať študenta
v jeho individuálnej príprave z preberaného učiva. Študent, ktorý má priznané IŠP si svoje povinnosti
pre absolvovanie predmetu a pripustenie ku skúške splní tiež v prípade, ak sa v priebehu semestra
zúčastní aspoň na 6 seminárnych cvičeniach (6 týždňov reálnej výučby).

V Banskej Bystrici, dňa 11.09.2019.
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