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Omezení provozu studijního oddělení ve dnech 29. 4.  7. 5. 2019

19. 04. 2019

V období od 29. 4. do 7. 5. 2019 bude uzav řena p řepážka č. 7 (vedoucí studijního oddělení) V období od 2. 5. do 7. 5.2019 bude uzav řena
přepážka č. | více...

Složení komisí pro květnové termíny státních závěrečných zkoušek

17. 04. 2019

Nová akreditace (HPRAVO5, HPRAVO2017) HS0020 Trestní právo, správní právo a ústavní právo HS0010 Občanské právo hmotné, občanské právo
procesní a obchodní právo Stará akreditace (HPRAVO2) HS0012 Správní právo; Trestní | více...

Postupové zkoušky na katedře obchodního práva

12. 04. 2019

Vážené studentky, vá žení studenti, katedra obchodního práva upozor ňuje studenty, že v letním zkou škovém období budou vypsány termíny
postupových zkoušek z Obchodního práva III především v měsících | více...

Postupové zkoušky na katedře občanského práva

11. 04. 2019

Vážení studenti, katedra ob čanského práva důrazně upozorňuje studenty 2. a 3. ro čníku na skutečnost, že v letním zkouškovém období budou
vypsány termíny postupových zkoušek z OPH II, OPH | více...

Přihlašování ke zkouškám v letním semestru

10. 04. 2019

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali, že přihlašování ke zkouškám v letním semestru 2018/2019 začne 15. dubna 2019
ve 20 hod. a proběhne | více...

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: květen 2019

29. 03. 2019

Nová akreditace: 4. část SZZK  Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 13. – 23. 5. 2019 3. část SZZK  Občanské právo hmotné | více...

Spuštění přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2019

29. 03. 2019

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněny zkoušky z Obecných základů právní vědy a obou světových
jazyků. Ke státní doktorské zkoušce, která | více...

Propadání a omluvy z termínu zkoušky

09. 01. 2018

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vám připomněli, že od tohoto zkouškového období v zimním semestru 2017/2018 se poprvé
uplatní ustanovení obsažené v čl. 8 odst. | více...

Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita”
předmětu?

15. 12. 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové, touto zprávou se obracím na Ty z Vás, kterým byla schválena „žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis
předmětu vyučovaného na PF | více...

První opakovaný zápis „povinného jazyka“

19. 10. 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové, v návaznosti na aktualizovanou podobu studijního programu právo a právní věda, který na jaře letošního roku
schválila vědecká rada Právnické | více...
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