(stejnopis)

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 10. 2. 2009
PF/ 144 /2009

Opatření děkana č. 1/2009
Stanovení náležitostí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva
Podle ustanovení čl. II, odst.2, věta druhá Rigorózního řádu Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze stanovím následující náležitosti přihlášky ke
státní rigorózní zkoušce:
§1
Přihláška musí obsahovat:
1) Jméno, příjmení, datum, místo narození a státní občanství uchazeče.
Dále musí obsahovat adresu jeho trvalého bydliště a též korespondenční adresu.
2) Název tematického okruhu rigorózní zkoušky, název rigorózní práce (v
jazyce českém a anglickém).
3) Vysokou školu a fakultu, kde uchazeč dosáhl vysokoškolské kvalifikace
v oboru (studijním programu) „právo“, včetně data absolvování a čísla diplomu.
§2
K přihlášce se připojují tyto přílohy:
a) úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání
tohoto titulu v oboru „právo“ podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo
b) úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb.
ve studijním oboru „právo“, nebo
c) úředně ověřená kopie dokladu o provedené nostrifikaci ukončeného
právnického vzdělání na zahraniční vysoké škole podle vyhlášky MŠMT ČR
č. 476/1990 Sb. nebo
d) úředně ověřená kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace ve studijním programu „právo“ podle §§ 89-90
zákona č. 111/1998 Sb., jakož i
e) úředně ověřená kopie vysvědčení (osvědčení) o státní zkoušce v oboru
(studijním programu) „právo“, nebo úředně ověřená kopie dodatku
k diplomu.

Úředně ověřenou kopii lze výjimečně nahradit takto:

(stejnopis)

Uchazeč předloží originál a neověřenou kopii, kterou před příslušnou
referentkou studijního oddělení
vlastnoručně podepíše a datuje.
Referentka porovná kopii s originálem, v případě shody ji přijme a označí
svým podpisem s datem.
K přihlášce je nutno dále přiložit vyplněný tiskopis evidenčního listu a
tiskopis nabídky služeb.
§3
Vzory tiskopisů, dle § 2, tvoří přílohu tohoto opatření.
§4
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 16. února 2009

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., v. r.
Děkan

(stejnopis)
Příloha přihlášky ke
státní rig. zkoušce

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Evidenční list
1.
Příjmení
Jméno
Akadem. titul
Datum narození
2.
Tematický okruh státní
rigorózní zkoušky
3.
Název rigorózní práce
Česky
(hůlkovým písmem)

Název rigorózní práce
Anglicky
(hůlkovým písmem)
Konzultant rigorózní práce
Souhlas konzultanta

Podpis:

Datum

4. Práce odevzdána dne: I. ____________________ (vyplní škola)

II. _______________________

5.
Oponent rigorózní práce
6. Posudky:

I.
Konzultant

II.
Oponent

Konzultant

Oponent

Vyžádán:
Došel:

7. Předseda komise: ____________________________ členové komise: ________________________________

8. Termín státní rigorózní zkoušky stanoven na: ___________________________________________________
Datum konání státní rig. zkoušky:

Datum reprobace:

(stejnopis)

Volba nabídky služeb

Přijímám*/ - Nepřijímám*/
nabídku konzultací, které jsou určeny k přípravě na státní rigorózní zkoušku a k vypracování
rigorózní práce a nabídku používání zařízení a informačních technologií knihovny.
V případě přijetí této nabídky uhradím náhradu těchto nákladů ve výši 5000,- Kč na
základě Pokynu děkana Právnické fakulty č. 5 ze dne 7.6.2006 a č. 6 ze dne 29.9.2006

Dne .........................

----------------*/

nehodící se škrtněte

Podpis uchazeče: .................

