V Plzni dne 31. 1. 2017

Kurz celoživotního vzdělávání v programu
„Základy Práva“
Základní informace:
Kurz celoživotního vzdělávání „Základy Práva“ je organizován jako program celoživotního
vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů. Kurz bude zahájen v akademickém roce 2017/2018.
Program byl schválen Radou celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni.
Vzdělávání probíhá v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni ze dne 19. 7.
2006.
Účastníci kurzu nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. Stát za ně nehradí
zdravotní a sociální pojištění. Nemůže jim být vystaveno potvrzení o studiu na vysoké škole.
Účastníci kurzu budou moci využívat počítačové učebny a služeb univerzitní knihovny.
Výuka kurzu bude probíhat v rámci kombinované výuky v prostorách ZČU v průběhu
zimního a letního semestru, a to kombinací kontaktní výuky, individuálních konzultací,
seminárních prací a samostudia v souladu s Harmonogramem akademického roku 2017/2018
dle zveřejněného rozvrhu na webu fakulty www.fpr.zcu.cz/study/czv/index.html.
Obsah kurzu:
Těžištěm kurzu jsou povinné předměty doporučené ve studijním plánu pro první ročník
magisterského studijního oboru Právo M6805. Posluchač získá základní přehled o
jednotlivých právních odvětvích a jejich vzájemných souvztažnostech.
Rozsah výuky posluchačů kurzu je srovnatelný s výukou studentů magisterského studijního
programu Právo a právní věda. Na posluchače budou kladeny stejné nároky.
Absolvent tohoto kurzu získá základní znalosti z právních disciplín, které mu mohou pomoci
k lepší orientaci v právním prostředí a zlepšit jeho všeobecný rozhled.

Program kurzu
Zkratka
ZS
KPD/9ČD1
KPD/9NOD1
KPD/9ŘP1
KTP/9TP1R
KÚP/9SVR
KÚP/9ÚP1Z
KOP/9PD1
LS
KPD/9ČD2N
KPD/9OD2R
KPD/9ŘP2
KTP/9TP2R
KÚP/9ÚP2R
KOP/9PD2
celkem

Název

Kredity

Zakončení

České a čs. právní dějiny 1
Obecné dějiny státu a práva 1
Římské právo 1
Teorie práva 1 – Právní propedeutika
Státověda
Ústavní právo 1
Podnikatelské dovednosti

3
3
3
4
4
3
3

Zp
Zp
Zp
Zp
Zp
Zk
Zp, Zk

České a čs. právní dějiny 2
Obecné dějiny státu a práva 2
Římské právo 2
Teorie práva 2 – Právní metodologie
Ústavní právo 2
Podnikatelské dovednosti 2

6
4
6
5
5
3
52

Zp
Zp, Zk
Zp
Zp, Zk
Zp, Zk
Zp, Zk

Účast v kurzu:
Podmínkou účasti v kurzu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání, doručení vyplněné přihlášky spolu s podepsanou smlouvou o účasti v kurzu a
dokladem o úhradě nákladů vzdělávání, a to nejpozději do termínu: 8. 9. 2017 na adresu:
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň
Náležitosti přihlášky:
a) řádně vyplněná a podepsaná přihláška do kurzu CŽV
b) 2x vyplněná a podepsaná smlouva o účasti v kurzu CŽV
c) úředně ověřený doklad o vykonání maturitní zkoušky
d) doklad o úhradě nákladů vzdělávání v kurzu ve výši 30 000,- Kč
Mezní termín doručení přihlášky: 8. 9. 2017
Maximální počet přijímaných uchazečů je 60.
Minimální počet 15.
O přijetí bude rozhodovat děkan fakulty písemným rozhodnutím, které bude uchazeči
doručeno na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce, a to na základě pořadí doručených
přihlášek včetně všech příloh.
Pokud by uchazeče výjimečně nebylo možné přijmout, bude mu zaplacená úhrada nákladů na
vzdělávání bez zbytečného odkladu vrácena na účet uvedený v návrhu smlouvy.
Rozhodnutí o přijetí do kurzu zakládá právo uchazeče se do kurzu zapsat.
Kurz bude zahájen při naplnění minimální kapacity, pokud nebude rozhodnuto děkanem
jinak, v akademickém roce 2017/2018.

V případě neotevření kurzu bude zaplacená úhrada nákladů na vzdělávání bez zbytečného
odkladu vrácena na účet uvedený v přihlášce.
Cena kurzu: 30 000,- Kč za akademický rok.
Výhody účasti v kurzu:
Účastník, který úspěšně ukončil kurz:
a) získá „Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání“ a
b) bude bonifikován v rámci přijímacího řízení do magisterského studijního programu
„Právo a právní věda“ dle vyhlášených podmínek pro přijímací řízení na FPR ZČU
pro aktuální akademický rok, a to za předpokladu úspěšného zakončení do 13.
června 2018.
c) stane-li se posluchač studentem Fakulty právnické ZČU dle zákona o vysokých
školách, mohou mu být na základě individuální žádosti a v souladu se Studijním a
zkušebním řádem ZČU v Plzni a vnitřními předpisy Fakulty právnické ZČU uznány
kredity, které v programu Celoživotního vzdělávání získal. Studentem se posluchač
stane jen úspěšným složením přijímací zkoušky.

JUDr. Elena Mrázová
administrátorka kurzu

