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Důležité odkazy
Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

Eshop

více...

Nabídky práce

více...

Studijní
Přijímací řízení
magisterské studium
Přijímací řízení
doktorské studium

Fakultní časopisy

Zahraničí

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Věda
Kurzy pro veřejnost

Účast studentů PF UK na 10. ročníku soutěže Nelson Mandela Human Rights World Moot
Sbírka na opravu historického výtahu na

Competition v Ženevě

Právnické fakultě více o sbírce

Úvod do studia práva pro studenty nastupující do 1. ročníku
Změny vnitřních předpisů byly schváleny
Vyhodnocení XI. ročníku SVOČ
Call for papers: Human Rights and the Morality of Proportionality  1.  2. 11. 2018
Úvodní soustředění pro studentky a studenty nového prvního ročníku
Call for papers: "Populist Constitutionalism: Theory and Practice in EastCentral Europe" 1819
September 2018
Přihlašování na letní praxe v justici
Call for papers: "Crisis, Modernity, Authority and the State" 2122 September 2018
Hodnocení výuky studenty za letní semestr začíná 20. května 2018
Diploma in English Law and Practical Legal Skills  registration open
Call for papers: "SELFRESTRAINT OF THE CEE CONSTITUTIONAL COURTS: DOES IT EXIST AND
SHALL IT EXIST?"  27. 9. 2018

Další novinky

Doktorský studijní program  založení a vyplnění ročního hodnocení ISP za akademický rok
2017/2018
Složení komisí pro podzimní státní závěrečné zkoušky
Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – říjen 2018
Přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 4. 6. 2018
Zápis do vyššího ročníku bude zahájen 1.6.2018
Přihlašování ke zkouškám v letním semestru.
Propadání a omluvy z termínu zkoušky
Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?
První opakovaný zápis „povinného jazyka“
Potvzení o studiu ze studijního informačního systému
Další novinky

Informace k zápisu do studia v náhradním termínu
Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení
Jaké mám šance, když budu těsně pod čarou? Kurz celoživotního vzdělávání
Žádost o přiznání bonifikace a formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí
Maturitní vysvědčení
DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Harmonogram přijímacího řízení 20182019
Pro uchazeče z kurzu CŽV  žádost o přijetí
Další novinky

Rozpis místností a časů – přijímací řízení Ph.D. – náhradní termín 19. 6. 2018
Stanovení max. počtu přijímaných uchazečů do prezenční formy studia Ph.D. ak. r. 2018/2019
Seznam školitelů pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019
Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia
Další novinky

Vypsání výběrového řízení na semestrální pobyty Erasmus v letním semestru AR 2018/2019
Nabídka postdoc pozice na UNI Gothenburg
Podmínky pro výjezdy na zahraniční studijní pobyty pro akademický rok 2018/2019
Zpráva z letošního ročníku Českoněmeckého festivalu práva Praha  Pasov
Podmínky pro vysílání studentů PF UK ke studiu do zahraničí v akademickém roce 2017/2018
Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017
Prodloužení programu AKTION ÖSTERREICH
Jazykové požadavky na jednotlivé partnerské univerzity v programu Erasmus+
Nabídka stipendií do Korejské republiky
Další novinky

Grantová výzva Eastern Europe  Global Area
MŠMT  výzvy k podávání návrhů projektů INTER EXCELLENCE
Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY
MŠMT  výzvy k podávání návrhů projektů
Otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTEREXCELLENCE
HORIZON 2020 MSCAIF – otevření výzvy
Výzva MŠMT  českorakouské projekty MOBILITY
GA ČR  zveřejnění zadávací dokumentace 2019
GA ČR  vyhlášení soutěží s počátkem řešení v roce 2019
Vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2018
Výzva k podání rakouskočeských návrhů projektů v základním výzkumu
Unikátní kalendář příležitostí pro výzkumníky
9. kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2018
Hodnotitelé H2020 workshop
Přihlášky do akcí COST
Fulbright  stipendia
Harmonogram výzvy CELSA
Workshop pro zájemce o pozici hodnotitele v programu HORIZON 2020
Vyhlášení excelentních soutěží ERC
Semináře k vyhlášení soutěže TA ČR ÉTA
Další novinky

Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2018/2019 začátek 14.9.
Juridikum pořádá 17.9.2018 kurz Statistika pro právníky
Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz Essentials of Legal Writing
Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice
Juridikum pořádá 11.10.2018 kurz Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich
daňové aspekty
Juridikum pořádá 15.10. a 29.10.2018 kurz Správní řízení Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra
České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání
vedoucích úředníků
Juridikum pořádá 5.11.2018 kurz Odpovědnost za přestupky Kurz akreditovaný Ministerstvem
vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné
vzdělávání vedoucích úředníků
Juridikum pořádá 8.11.2018 kurz Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikaktura k nim
Juridikum pořádá 4.2.2019 kurz Řízení o přestupcích. Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra
České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání
vedoucích úředníků
Juridikum pořádá 19.2.2019 kurz Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele
Juridikum pořádá 28.2.2019 kurz Legal Reasoning: Case Analysis and Discussion
Juridim pořádá kurz Stavební právo
Juridikum pořádá v LS 2019 kurz Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra
České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou
způsobilost – obecnou část

Juridikum pořádá kurz Zákoník práce Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací
program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
Juridikum pořádá 5.4.2019 kurz Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v
kontextu české legislativní praxe
Juridikum pořádá kurz Ochrana osobních údajů. Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako
vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
Juridikum pořádá kurz Pozemkové právo 3.blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace
právních vztahů k pozemkům
Juridikum pořádá kurz Pozemkové právo 2.blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace
právních vztahů k pozemkům
Juridikum pořádá kurz Pozemkové právo 1.blok – Aktuální otázky pozemkového práva
Juridikum pořádá kurz Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
Další novinky

KONZULTANT  PRÁVNÍK
Okresní soud v Litoměřicích přijme asistenta soudce.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady –
legislativce/kyně
Obvodní soud pro Prahu 2 přijme do pracovního poměru asistenta / asistentku soudce do civilního
úseku
Obvodní soud pro Prahu 2 přijme do pracovního poměru vyššího soudního úředníka/ vyšší soudní
úřednici nebo asistenta / asistentku soudce do exekučního oddělení
Rektorát Univerzity Karlovy přijme referenta/ku Odboru pro studium a záležitosti studentů UK
Pro KRAJSKÝ SOUD V Praze, nebo OKRESNÍ SOUDY v jeho působnosti přijmeme PRÁVNÍKA
(absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oboru právo) na pracovní pozice
asistent soudce, vyšší soudní úředník nebo právník správních činností krajského s
GPS legal hledá advokátního koncipienta / advokátní koncipientku
Trainee LEGAL
AK v Hradci Králové hledá studentku na pozici asistentky
AK Tschöpl & Partner hledá koncipienta či koncipientku pro pražskou pobočku
AK V ČÁSLAVI PŘIJME KONCIPIENTA ČI KONCIPIENTKU
Celní úřad pro Jihočeský kraj přijme zaměstnance do služebního poměru na služební místo
„PRÁVNÍK“
Krajský soud v Praze přijme do pracovního poměru asistenta/ku soudce pro insolvenční úsek
Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa: Právník
Advokátní kancelář se sídlem v centru Prahy, hledá do svého týmu studenta 4.  5. ročníku.
OS PRAHA 10  Nabídka práce – SOUDNÍ TAJEMNÍK pro civilní oddělení
Další novinky
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