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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 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Věda
Kurzy pro veřejnost

Smuteční oznámení
Sbírka na opravu historického výtahu na
Právnické fakultě více o sbírce

Ve středu 20. 3. 2019 byl slavnostně zahájen prodej monografie prof. Michala Tomáška Právní
systémy Dálného východu II.
Zveme na konferenci: Evoluce politiky – 25. dubna 2019, v Brně
Zveme na konferenci: Traditional Concepts: New Perspectives, New Challenges – 29. 3. 2019
Kolekce knih Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press
V pondělí 11. 3. 2019 se v prostorách PF UK konala diskuse s Madeleine Albrightovou nejen o její
nové knize Fašismus.
Zveme na přenášku: Autonomie vůle a české právo – 21. 3. 2019
VII. ročník literární soutěže na téma: POMÁHAT JE NORMÁLNÍ
MEZIUNIVERZITNÍ MEDIAČNÍ SOUTĚŽ – 24. března 2019
Zveme na I. ročník doktorandské konference „Civilistické pábení“ na téma „Právní jednání a
procesní úkony“ 11. – 12. dubna 2019
Právnická fakulta Univerzity Karlovy přijme na plný pracovní úvazek pracovnici/pracovníka
podatelny.

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
Vyhlášení soutěží GAČR
Změna termínu Právnického plesu 2019
Zveme na mezinárodní českopolskoněmecký odborný seminář, 23. – 24. 5. 2019.
Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2019
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) stipendijní program japonské nadace
Tokyo Foundation for Policy Research – termín pro předložení žádostí 21. března 2019
Výzva k podání rakouskočeských návrhů projektů  GAČR
Další novinky

Přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 18. 3. 2019
Přihláška k státním závěrečným zkouškám – stará akreditace
Zápis předmětů do letního semestru začne 11. 2. 2019
Informace k zápisu předmětů na LS 2018/19
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

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

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

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
Hodnotitelé H2020 workshop
Přihlášky do akcí COST
Další novinky

Juridikum zahajuje dne 6.6.2019 kurz Aktuální otázky autorského práva  modulový kurz
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 5.4.2019 kurz Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v
kontextu české legislativní praxe
Juridikum pořádá 17.5. 2019 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 14.5. a 15.5.2019 kurz Pozemkové právo 2.blok – Vybrané aktuální otázky
veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům
Juridikum pořádá 23.4. a 24.4.2019 kurz Pozemkové právo 1.blok – Aktuální otázky pozemkového
práva
Juridikum pořádá 7.6.2019 kurz Doručování písemností ve správním řízení a ve správním
soudnictví
Další novinky

Předsedkyně Okresního soudu v Písku vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vyšší soudní
úředník/asistent/ka soudce
Advokátní koncipient/ka s AJ
Právní student/ka 2.  5. ročníku se znalostí anglického jazyka
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA DO TÝMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici kontrolor – právník /
kontrolorka – právnička v odboru kontrolních činností.
Nabídka studentské pozice na dlouhodobou spolupráci (s výhledem i po dokončení studia)
Hledáme brigádníka pro výpomoc v Legal Department společnosti Mary Kay
Advokátní kancelář Novotný & Partners, Valdštejnovo náměstí 76 v Jičíně, přijme v letních
měsících advokátní koncipientku/koncipienta.
Právní oddělení děkanátu FF UK hledá administrátor/ka veřejných zakázek
Právní oddělení děkanátu FF UK hledá právníka/čku
Poradce/Poradkyně náměstka ministryně do Sekce fondů EU
AK v Praze přijmeme studenta/studentku
Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na 4 nové pozice pro právníka 
právničku v odboru stavebního řádu.
Pracovní nabídka na pozici právník obchodní společnosti AŽD Praha s.r
Odborný referent pro oblast veřejných zakázek
Policejní prezidium České republiky – Pracoviště POVĚŘENCE pro ochranu osobních údajů hledá
uchazeče/uchazečku do služebního poměru na pozici „RADA – PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA“
Expert pro oblast automatizované mobility (legislativní zaměření)
Advokátní koncipient/koncipientka
Advokátní kancelář s generální praxí v Kladně hledá advokátní koncipientku/ advokátního
koncipienta.
AK Mgr. Hany Kuncové hledá advokátního koncipienta
Další novinky
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