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Katedra právních dějin vypisuje konkurs na studentskou vědeckou sílu

Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje konkurs na studentskou vědeckou sílu pro obor českých a československých
právních dějin. Zájemci z II. a vyšších ročníků (vzhledem k akademickému | více...

04. 12. 2018

Tradiční vánoční koncert Právnické fakulty UK se blíží
Letos se Vánoční koncert koná v úterý 18. 12. od 19:00 hod. ve Velké aule Karolina s následující číší vína.

Pozvánky budou k vyzvednutí v

sekretariátu | více...

Akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda

04. 12. 2018

Vážené členky a členové akademické obce fakulty, chtěl bych moc poděkovat všem, kteří zaslali své náměty a připomínky v rámci veřejné diskuse k
podkladovým materiálům pro | více...

Nová kniha „Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého
soukromého práva“

03. 12. 2018

Nová kniha „Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva“ kolektivu autorů, by neměla chybět ve vaší
pracovní knihovně. Způsob, jakým právnické osoby právně | více...

Zveme na přednášku „Smlouva a zákaz diskriminace“ – 13. 12. 2018

03. 12. 2018

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese prof. Luboš Tichý na téma Smlouva a zákaz
diskriminace 13. 12. 2018 v 17.30, místnost | více...

Zveme na seminář "Hospodářská a sociální politika: má mít poslední slovo parlament, nebo
soudy?" – 14. 12. 2018

30. 11. 2018

Pozvánka na seminář "Hospodářská a sociální politika: má mít poslední slovo parlament, nebo soudy?" Termín: | více...

Call for papers: AUC Iuridica 2/2019 – do 20. ledna 2019
Redakce časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica prodlužuje termín přijímání příspěvků do č. 2/2019, a to do 20. ledna 2019.

30. 11. 2018
Zasílat lze

nejen články, ale např. | více...

Vyhlášení XII. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

30. 11. 2018

Ke dni 3. 12. 2018 vyhlašuje Rada SVO Č XII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK. P ředpokladem úspěšného
absolvování soutěže je předložení | více...

Přihlášování na výjezdní seminář „Dělba moci“ – 11. – 14. dubna 2019 v Peci pod Sněžkou.

18. 11. 2018

• Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii. Podmínkou účasti je
písemné zpracování vybraného tématu. | více...

Oddělení informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na pozici dozor fakultní počítačové
studovny.

14. 11. 2018

Požadujeme: spolehlivost a dochvilnost znalost anglického jazyka, znalost dalších cizích jazyků výhodou znalost práce s kancelářským | více...

Nabídka pro studenty: účast ve výzkumném týmu projektu „Ústavní transformace v Evropě v
podmínkách postsuverenity: Demokratická teorie soudní interpretace“

12. 11. 2018

Výběrové řízení pro studenty magisterského studia na obsazení míst ve výzkumném týmu v projektu „Ústavní transformace v Evropě v podmínkách
postsuverenity: Demokratická teorie soudní interpretace“ Cílem | více...

01. 11. 2018

Přístup k webové službě Nové ASPI pro studenty PF UK

Studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy je nově k dispozici přístup k webové službě Nové ASPI prostřednictvím přihlášení přes Centrální
autentizační službu UK na http://nga.prf.cuni.cz

Součástí přístupu je mimo jiné | více...

Call for Papers: "Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy" – Praha, 29. 3. 2019
Call for Papers "Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy"

04. 10. 2018

Praha 29. března 2019 Mezinárodní konference na téma „Tradiční pojmy: nové

perspektivy, nové výzvy" Právnická fakulta Univerzity Karlovy Svolávají: Eszter Bodnár Miluše Kindlová David | více...

Kniha „Usucapio: Vydržení v římském právu“

04. 10. 2018

Petr Bělovský Usucapio: Vydržení v římském právu 248 stran, pevná vazba ISBN 9788087284728 doporučená cena 230 Kč Vydržení je jedním z
tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v | více...
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