
 

 

 
  

  

  

                  

 V Praze dne 16. listopadu 2021 

         UKPF/475761/2021 

 

Opatření děkana č. 12/2021, 

o srovnatelných magisterských studijních programech se studijním 

programem Právo a právní věda 

 

K provedení čl. 2 odst. 3 Rigorózního řádu vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření stanoví pro účely konání státní rigorózní zkoušky na fakultě pravidla pro 

určování magisterských studijních programů, které jsou obsahově srovnatelné s magisterským 

studijním programem Právo a právní věda uskutečňovaným na fakultě a jejichž absolventi 

mohou konat státní rigorózní zkoušku na fakultě. 

Čl. 2 

Srovnatelné studijní programy 

(1) Magisterský studijní program je obsahově srovnatelný s magisterským studijním 

programem Právo a právní věda uskutečňovaným na fakultě, pokud jsou splněny tyto 

podmínky: 

a) jde o studijní program, jehož profil absolventa odpovídá rámcovému profilu absolventa 

studijního programu v oblasti právo podle přílohy nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve 

vysokém školství, a 

b) jde o  

1. nenavazující magisterský studijní program se standardní dobou studia alespoň 5 let, 

nebo  

2. magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program s tím, že 

celková standardní doba těchto studijních programů činí alespoň 5 let. 

(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) bod 2 musí mít uchazeč absolvovány oba studijní 

programy a pro účely splnění podmínek se tyto programy posuzují jako jeden celek. 
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Čl. 3 

Náležitosti přihlášky 

(1) Uchazeč, který není absolventem magisterského studijního programu Právo a právní 

věda absolvovaného na fakultě, k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce přiloží dokumenty 

prokazující splnění podmínek srovnatelnosti absolvovaného magisterského studijního 

programu se studijním programem Právo a právní věda.  

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud absolvovaným magisterským studijním programem je 

magisterský studijní program zveřejněný fakultou ve veřejné části internetových stránek jako 

srovnatelný se magisterským studijním programem Právo a právní věda.  

Čl. 4 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2021.  

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


