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ZAHRANIČÍ

Přednáška "Mírové využití atomové energie a jeho právní aspekty"  5. 4. 2018

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

KURZY
Katedra práva životního prostředí PF UK Vás srde čně zve na exkluzivní p řednášku

p ředsedkyně Státn

jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové,
Ph.D. na téma „Mírové využití atomové energie a jeho právní | více..
OSTATNÍ

Odborný seminář "Nová právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů a její implementace v
českém právním řádu"  5. 4. 2018

Katedra evropského práva si Vás tímto dovoluje pozvat na odborný seminář, jehož tématem bude: Nová p
oblasti ochrany osobních údajů a její implementace v českém | více...

Beseda s prof. Grimesem "Evaluace učitelů – jak probíhají v zahraničí?"  9. 4. 2018

Evaluace učitelů – jak probíhají v zahraničí? Zkušenosti z Velké Británie i dalších zemí. Srdečně Vás zvem
prof. Richardem Grimesem, který je nejen | více...

Přednáška "Nová praxe Soudního dvora EU ohledně pravomocí ve sporech vznikajících z
narušení soukromí a osobnostních práv" (prof. Dr. Michael Bogdan, Lund)  9. 4. 2018

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

pr

Bogdan z Univerzity Lund (Švédsko) na téma Nová praxe Soudního dvora EU ohledně | více...

Vyhlášení soutěže GA ČR pro rok 2019

Grantová agentura ČR zve řejnila důležité termíny pro podávání návrhů do soutěží: standardní, juniorské
počátkem řešení v roce 2019. Dne 27. února 2018 se otevře | více...

Přednáška "Kolektivní vymáhání spotřebitelských práv ve státech Visegrádské skupiny (V4)" 
12. 4. 2018

V rámci pravidelných p řednášek Centra právní komparatistiky Vás srde čně zveme na p řednášku
spotřebitelských práv ve státech Visegrádské skupiny (V4) Dr. Rita Simon

Kolek

Datum a místo konání: | více...

Přednáška "Volba nestátního práva v oblasti práv duševního vlastnictví"  16. 4. 2018

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese prof.
MaxPlanckInstitutu Hamburk na téma Volba nestátního práva v oblasti práv duševního | více...

Přednáška "THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE REFUGEE CRISIS"  16. 4. 2018

Jakou roli hraje SDEU v uprchlické krizi? Jaké výzvy s ní spojené nás ještě čekají? Jaký bude důsledek
unijní právo?

Nenechte | více...

Přihlašování ke zkouškám v letním semestru.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o přihlašování ke zkouškám v letním semes
které začne 16. dubna 2018 ve 20 hod. a proběhne elektronickou | více...

Přihlašování na výjezdní seminář "Parlament a parlamentarismus"  19.–22. dubna 2018

Výjezdní seminář:

Parlament a parlamentarismus

Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnick

zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii. | více...

Pozvánka na přednášku emeritního předsedy Ústavního soudu Italské republiky Prof. Avv.
Antonia Baldassarre  20. dubna

Univerzita Karlova, Právnická fakulta Katedra ústavního práva Vás zve na přednášku emeritního předsedy Ú
Italské republiky Prof. Avv. Antonia Baldassarre, kterou přednese na téma "Aktuální otázky ochrany ústavnosti v

Pozvánka na diskusní seminář: Inflační cílení ČNB a její standardní a nestandardní měnová
politika  24. dubna 2018

Katedra národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy s podporou Výzkumného projektu Uni
Progres Q04 ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd si Vás dovolují pozvat na diskusní | více...

Pozvánka na přednášku: "Nové vodní právo v Polsku"  25. 4. 2018

Katedra práva životního prostředí PFUK a Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s. srdečně zvou
kterou prosloví Prof. Dr. hab. Wojciech RADECKI, Dr. hon. | více...

Pozvánka na přednášku: "Pojem smlouvy"  26. 4. 2018

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srde čně zve na přednášku, kterou přednese prof.
téma Pojem smlouvy 26. 4. 2018 v 17.30 hod., místnost č. | více...

Pozvánka na přednášku "The Global Administrative Law and the Territorial Development and
Cohesion"  9. 5. 2018

The Department of Administrative Law and Administrative Science would like to cordially invite you to followin
May 2018, at 4 P.M., in room 38 „The | více...

Pozvánka na přednášku "Regulace hospodářské soutěže a výzvy digitalizace"  10. 5. 2018

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese prof. Dr.
z MaxPlanckInstitutu Hamburk na téma Regulace hospodářské soutěže a výzvy digitalizace která se | více..

Program konference "ÚSTAVNÍ KONTINUITA ČESKÉ REPUBLIKY S ČESKOSLOVENSKOU
TRADICÍ"  10.  11.května

PROGRAM vědecké konference „ÚSTAVNÍ KONTINUITA ČESKÉ REPUBLIKY S ČESKOSLOVENSKOU TRADIC
záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., v rámci projektu Univerzita a republika (
více...

Konference k novému civilnímu řádu soudnímu: "Řízení v prvním stupni"  15. 5. 201

Ministerstvo spravedlnosti pořád společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a studentským spolkem
Society první konferenci k návrhu civilního řádu soudního na téma ŘÍZENÍ | více...

Přihlašování na letní školu "Netzwerk OstWest"  6. 8. – 20. 8. 2018

Netzwerk OstWest pořádaný Právnickou fakultou Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Právnickou fakultou Un
v Praze. Kdy: 6. 8. – 20. 8. 2018 Kde: první týden v Praze, | více...

Zveme na veřejnou debatu o postavení České republiky v rámci Evropy.  16. 5. 2018

Srdečně vás zveme na veřejnou debatu

o postavení České republiky v rámci Evropy. P řijďte diskutovat

hosty o tom, jakou Unii byste chtěli. O | více...
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