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Fakultní časopisy

Zahraničí

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Věda
Kurzy pro veřejnost

Zveme na přednášku: Vývoj insolvenčního práva v EU – 9. 9. 2019
Sbírka na opravu historického výtahu na
Právnické fakultě více o sbírce

International Conference "Public Interest in Law" - 17. a 18. října 2019
Právnická fakulta přijme referentku na studijní oddělení
Právnická fakulta přijme finanční účetní
Provozní doba podatelny – červenec
XII. ročníku SVOČ Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl slavnostně zakončen 25.6.2019
Novely vnitřních předpisů fakulty
Call for papers: AUC Iuridica č.1/2020
Prague Summer School on Immigration and Asylum Law organized within the initiative 4EU++ - 2.
– 9. 9. 2019, Prague
Stipendia Fulbrightova programu pro ak. rok 2020/2021
Diploma in English Law & Practical Legal Skills for 2019-2020
Výjezdní seminář „Nad novelami zákoníku práce“ – 13. – 15. 9. 2019
Hodnocení výuky studenty za letní semestr začalo 19.5. 2019

Od 1. října se zvýší poplatek za delší studium a prospěchová stipendia
Kolekce knih Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press
Přihlašování na: Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag – 29. 7. – 11. 8 2019
Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2019
Další novinky

Založení a vyplnění ročního hodnocení ISP za akademický rok 2018/2019 - doktorské studium
Složení komisí pro podzimní termíny státních závěrečných zkoušek
Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2019
Přihláška k státním závěrečným zkouškám – stará akreditace
Zápis do vyššího ročníku začne 1. 6. 2019
Přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 3. 6. 2019
Postupové zkoušky na katedře obchodního práva
Postupové zkoušky na katedře občanského práva
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“
Potvrzení o studiu ze studijního informačního systému
Další novinky

DALŠÍ MOŽNOSTI ZÁPISU
INFORMACE K ZÁPISU DO STUDIA
Formuláře žádosti o bonifikaci a pro odvolání
Sdělení děkana k výsledku přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020
Jaké mám šance, když budu těsně pod čarou? Kurz celoživotního vzdělávání
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

New call for POST-DOC postition open – topic CLIMATE CHANGE AND THE LAW
Fulbright stipendia 2020/2021
Podmínky pro vysílání studentů PF UK ke studiu do zahraničí v akademickém roce 2019-2020
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

Stipendia Fulbrightova programu pro ak. rok 2020/2021
Workshop psaní evropského projektu MSCA-IF
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 rakousko-českých 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 INTER-EXCELLENCE
HORIZON 2020 MSCA-IF – otevření výzvy
Výzva MŠMT - česko-rakouské 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 rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
Další novinky

Legal English for International Practice 3.10.2019 - 30.4.2020
Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2019/2020 - začátek 20.9.2019
Další novinky

Právník – vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory státní služby MPSV ČR
Právník – vedoucí oddělení právní podpory státní služby MPSV ČR
- legislativec v odboru pracovněprávní legislativy - oddělení kolektivního vyjednávání MPSV
ČR
Právní asistent – Nerudný fest.cz
Komerční banka - Právník/čka pro oblast bankovní legislativy (poloviční úvazek)
Právník/čka pro oblast bankovní legislativy (poloviční úvazek) - Komerční banka
PRÁVNÍK – MANAŽER OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Asistent/asistentka soudce krajského soudu v Českých Budějovicích
Ministerstvo zemědělství, odbor právní vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici odborný
referent/ odborná referentka Právník – Právnička v oddělení právní a licenční podpory
Policejní prezidium České republiky – Pracoviště POVĚŘENCE pro ochranu osobních údajů hledá
uchazeče/uchazečku do služ

ru na pozici „RADA – PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA“

Právník / právnička v odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.
Advokátní kancelář, se sídlem v centru Prahy, s tuzemskou a zahraniční klientelou, přijme do
svého kolektivu STUDENTA/STUDENTKU čtvrtého ročníku.
Advokátní kancelář, se sídlem v centru Prahy, s tuzemskou a zahraniční klientelou, přijme do
svého kolektivu ABSOLVENTA/ABSOLVENTKU právnické fakulty
Krajský soud v Praze přijme do pracovního poměru asistenta/ku soudce pro insolvenční a civilní
prvoinstanční úsek
PRÁVNÍK /PRÁVNIČKA - PRAHA
Podnikový právník
Junior právník/čka
Junior právník/čka - obchodní právo
PRÁVNÍK REGIONÁLNÍHO ODBORU BRNO
Advokátní koncipient/ka případně právník/právnička - Olomouc
Další novinky
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