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Rádi byste pomáhali druhým a 
zajímá Vás PRÁVO?

Chcete mu porozumět?
Chcete se nechat právním 

labyrintem provádět nadšenými 
učiteli a vnímavými mentory?
Chcete, aby Vás do jeho tajů 

zasvětily špičky v oboru? 



PAK JSME PRO VÁS 
NEJLEPŠÍ 
VOLBA!



A jak se stát naší studentkou 
či naším studentem?

Stačí úspěšně projít 
přijímacím řízením, 

které je prostě 

TOP



TOP

• TRANSPARENTNÍ
Neexistují žádné kličky nebo 

boční uličky, jak se na fakultu 
prosmýknout bez splnění jasně 
daných a zveřejněných podmínek 
pro přijetí 



TOP

• OBJEKTIVNÍ
Vycházíme z Vašich výsledků v 

písemných Scio testech, 
připravených fundovanými a 
zkušenými odborníky na testování. 
Nemůže se tak stát, že jedna 
varianta testu je obtížnější, než jiná.



TOP
• PŘEDVÍDATELNÉ

Uveřejněné podmínky pro přijetí na 
příslušný akademický rok a 
průběžné informace na webu a 
facebooku umožňují každému, aby 
v každém okamžiku přijímacího 
řízení věděl, jaké šance na přijetí má 
a co ještě může udělat pro to, aby je 
zvýšil. 



Přijímací řízení

! poslední den pro podání elektronické přihlášky

! poslední den pro zaplacení poplatku za úkony 

spojené s přijímacím řízením

! poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření 

podmínek testy NSZ (podle části C a D Podmínek)

31. března 2021 (středa)



Přijímací řízení
• Testy (NSZ)

on-line i off-line testy od 
společnosti Scio z předmětů

OSP ZSV

percentil x 1,25 percentil x 0,75

nejlepší součet 
výsledků NSZ

Výsledné skóre v přijímacím řízení

Bonifikace
5 bodů navíc za každou z následujících
možností:
• Maturitní zkouška s vyznamenáním.
• Státní nebo mezinárodně uznávané

zkoušky z angličtiny, němčiny,
francouzštiny a španělštiny od úrovně B2
včetně (Pozor – pouze 4 jazyky proti
dřívějším šesti).

• Umístění na 1. – 5. místě v celostátním
kole Středoškolské odborné činnosti, jíž se
uchazeč účastnil v době svého studia na
střední škole, a to v jakémkoliv soutěžním
oboru SOČ.

+



Přihlaste se k nám 
na fakultu!  

Přijetí ke studiu je 
pouze ve Vašich 

rukou!
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