
 Předměty v Ph.D. studiu v programech v českém jazyce 

 Informace k předmětům naleznete v SISu: 

 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?KEY=Az1  

  

  Kódy povinných předmětů 

  

Kód Předměty společné pro všechny doktorské studijní programy 

HD111 Obecné základy právní vědy 

HD119 Akademické psaní a základy akademického řemesla 

HD112 Anglický jazyk 

HD114 Francouzský jazyk 

HD117 Italský jazyk 

HD113 Německý jazyk 

HD115 Ruský jazyk 

HD116 Španělský jazyk 

HD400 SVOČ: Doktorský studijní program - volitelnný předmět 

HD128 Základy didaktiky práva I - volitelnný předmět 

HD129 Základy didaktiky práva II - volitelnný předmět 

HD999 Obhajoba disertační práce 

    

  Předměty pro jednotlivé studijní programy 

Kód Teoretické právní vědy - Evropské právo 

HD313 Doktorandský seminář - Evropské právo 

HD323 Teoretická a metodologická specifika vědy evropského práva 

HD201 SDZ Evropské právo 

    

Kód Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda 

HD301 Doktorandský seminář - Finanční právo a finanční věda 

HD320 Teoretická a metodologická specifika vědy finančního práva 

HD202 SDZ Finanční právo a finanční věda 

    

Kód Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

HD306 Doktorandský seminář - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

HD326 
Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva 
mezinárodního obchodu 

HD204 SDZ Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

    

Kód Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo 

HD303 Doktorandský seminář - Mezinárodní právo 

HD322 Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodního práva 

HD203 SDZ Mezinárodní právo 

    

Kód Teoretické právní vědy – Občanské právo 

HD308 Doktorandský seminář - Občanské právo 

HD328 Teoretická a metodologická specifika vědy občanského práva 

HD220 SDZ Občanské právo 
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Kód Teoretické právní vědy – Obchodní právo 

HD309 Doktorandský seminář - Obchodní právo 

HD329 Teoretická a metodologická specifika vědy obchodního práva 

HD206 SDZ Obchodní právo 

    

Kód Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

HD310 Doktorandský seminář - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

HD330 
Teoretická a metodologická specifika vědy pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení 

HD207 SDZ Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

    

Kód Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo 

HD311 Doktorandský seminář - Právní dějiny a římské právo 

HD331 Teoretická a metodologická specifika právněhistorické vědy a právní romanistiky 

HD208 SDZ Právní dějiny a římské právo 

    

Kód Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí 

HD305 Doktorandský seminář - Právo životního prostředí 

HD325 Teoretická a metodologická specifika vědy práva životního prostředí 

HD209 SDZ Právo životního prostředí 

    

Kód Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda 

HD304 Doktorandský seminář - Správní právo a správní věda 

HD324 Teoretická a metodologická specifika vědy správního práva 

HD210 SDZ Správní právo a správní věda 

    

Kód Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva 

HD312 Doktorandský seminář - Teorie, filozofie a sociologie práva 

HD332 Teorie, filozofie a sociologie práva (stěžejní metodologické přístupy) 

HD211 SDZ Teorie, filozofie a sociologie práva 

    

Kód Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

HD307 Doktorandský seminář - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

HD327 Teoretická a metodologická specifika vědy trestního práva, kriminologie a kriminalistiky 

HD212 SDZ Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

    

Kód Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda 

HD302 Doktorandský seminář - Ústavní právo a státověda 

HD321 Teoretická a metodologická specifika vědy ústavního práva a státovědy 

HD213 SDZ Ústavní právo a státověda 


