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FAKULTA

STUDIUM

UCHAZEČI O STUDIUM

VĚDA

ZAHRANIČÍ

KURZY

OSTATNÍ
Zobrazit události
Novinky

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 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Věda
Kurzy pro veřejnost

Výběrové řízení na katedru tělesné výchovy
Sbírka na opravu historického výtahu na
Právnické fakultě více o sbírce

Výběrové řízení na katedru správního práva
Výběrové řízení na katedru jazyků
JUDr. Václav Janeček, Ph.D., obdržel Bolzanovu cenu v kategorii společenské vědy
Návrh nového magisterského studijního programu Právo a právní věda
Zveme na přednášku: „Consideration a kauza závazku“ – 18. 4. 2019
Call for Papers: "Law in the Era of Digitalization"
GLOBAL LAW OF SPORT – 30. 6. – 14. 7. 2019
Konference  Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého
práva – 24. 5. 2019
Zveme na konferenci: Evoluce politiky – 25. dubna 2019, v Brně
Kolekce knih Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press
Přihlašování na: DeutschTschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag – 29. 7. – 11. 8 2019
2. ročník soutěže o Cenu Marie Kalenské

Cultures of Sentencing & Penal DecisionMaking in Europe, 3031st May 2019, Prague
Zveme na mezinárodní českopolskoněmecký odborný seminář, 23. – 24. 5. 2019.
Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2019
Další novinky

Omezení provozu studijního oddělení ve dnech 29. 4.  7. 5. 2019
Složení komisí pro květnové termíny státních závěrečných zkoušek
Postupové zkoušky na katedře obchodního práva
Postupové zkoušky na katedře občanského práva
Přihlašování ke zkouškám v letním semestru
Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: květen 2019
Spuštění přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2019
Propadání a omluvy z termínu zkoušky
Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?
První opakovaný zápis „povinného jazyka“
Potvrzení o studiu ze studijního informačního systému
Další novinky

DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020
Kde najdu IZO své střední školy?
Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2019/2020 již zveřejněny
Další novinky

Doporučení uchazečům k souhlasu školitele a školícího pracoviště
Harmonogram přijímacího řízení  PhD. studium  2019/2020
Další novinky

Výběrové řízení na studijní pobyty LS 2020  AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND, IZRAEL, PERU, MEXIKO,
JAPONSKO
Nabídka stipendií pro doktorandy SYLFF Feloowship Program
Podmínky pro vysílání studentů PF UK ke studiu do zahraničí v akademickém roce 20192020
Dodatečná nabídka měsíčních stipendií na UNI Hamburg (doktorandi a akademičtí pracovníci)
Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017
Jazykové požadavky na jednotlivé partnerské univerzity v programu Erasmus+
Další novinky

Výzvy k podávání bilaterálních projektů  MŠMT
Workshop MSCA Individual Fellowship H2020
Seminář k projektům GAČR 4. 3. 2019
Vyhlášení soutěží GAČR

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2019
Výzva k podání rakouskočeských návrhů projektů  GAČR
Třetí výzva CELSA
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
Další novinky

Juridikum pořádá 7. a 14.6.2019 kurz Terminologické základy italského práva závazkového:
překladatelská perspektiva
Juridikum zahajuje dne 6.6.2019 kurz Aktuální otázky autorského práva  modulový kurz
Juridikum pořádá 27.5. 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 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 13.5.2019 kurz Zákoník práce kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako
vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
Juridikum pořádá 17.5. 2019 kurz Ochrana osobních údajů. Kurz akreditovaný Ministerstvem
vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
Juridikum pořádá 11. a 12.6. 2019 kurz Pozemkové právo 3.blok – Vybrané aktuální otázky
veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům
Juridikum pořádá 14.5. a 15.5.2019 kurz Pozemkové právo 2.blok – Vybrané aktuální otázky
veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům
Juridikum pořádá 7.6.2019 kurz Doručování písemností ve správním řízení a ve správním
soudnictví
Další novinky

úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru dopravy a silničního hospodářství
7 pozic pro právníky / právničky v odboru stavebního řádu
Student na administrativní a právní výpomoc
Paralegal  Specialista na zakládání společností (part time)
Právník/právnička Městského úřadu Jesenice
Plavec Partners přijmeme na DPČ studenta právnické fakulty (3.5. ročník)

Dlouhodobá brigáda v právním oddělení
Asistent/ka právního oddělení
Samostatný odborný referent přestupků pro odbor životního prostředí
Hledáme studenta/studentku práv
Brigáda v týmu Právní podpory a správy dokumentace MSE
Vedoucí oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů
Junior právník/čka pro oblast trestního práva a pojištění
Junior právník/čka se zaměřením na bankovní služby
Junior právník/čka MSE
Ministerský rada na Ministerstvu vnitra
Notářská kancelář v Hradci Králové hledá koncipienta/koncipientku
Městská část Prahy 3 vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí oddělení právního odboru výstavby
Právnická fakulta Univerzity Karlovy hledá fakturantku/fakturanta (účetní) na ekonomické oddělení
Hledáme studenta s ukrajinským a ruským jazykem pro práci v AK
Další novinky
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