V Plzni dne 06. 6.2017

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMU
„PŘÍPRAVNÝ KURZ K RIGORÓZNÍ PRÁCI“

Základní informace:
Fakulta právnická ZČU organizuje kurz celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz k rigorózní
práci“ jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů. Program byl schválen Radou pro celoživotní
vzdělávání ZČU. Vzdělávání probíhá podle Řádu celoživotního vzdělávání ZČU ze dne 19.
července 2006.

Obsah kurzu:
Posluchač tohoto programu si v rámci kurzu osvojí praktickou aplikaci znalostí a získaných
dovedností pro přípravu konkrétní rigorózní práce. Výuka má podobu individuálních
konzultací s přiděleným školitelem a plnění jím zadaných úkolů.
Posluchač získá díky skladbě předmětů základní znalosti o podstatě, metodách a technikách
vědecké práce, získá představu o charakteru vědecké práce, o metodách používaných v právní
vědě, o koncepčních úvahách, o volbě tématu, o výběru pramenů a o způsobech práce s nimi.
Získá znalosti o aktuálních problémech právní vědy ve vybraném právním odvětví a detailní
znalosti o technikách psaní vědecké práce (citace, odkazy, členění, rejstříky atd.). Osvojí si
dovednosti zpracování odborného textu. Naučí se poznávat etické principy vědecké práce a
principy ochrany autorských děl. Posluchač se naučí rovněž rozpoznat chyby ve vědecké
argumentaci a v technických požadavcích kladených na vědeckou práci v oboru právních věd
na příkladu vlastního díla.
FPR zajistí v průběhu dvou semestrů výuku povinných předmětů stanovených studijním
plánem akreditovaného kurzu celoživotního vzdělávání na Fakultě právnické ZČU, jejichž
kreditní ohodnocení odpovídá celkovému počtu 40 kreditů. Výuka bude probíhat v objektech
ZČU v Plzni.

Posluchač má v rámci kurzu právo navštěvovat předepsanou výuku, tedy využít možnosti
individuálních konzultací s přiděleným školitelem. Účast na výuce není povinná.
Účastník, který úspěšně ukončil kurz, získá „Osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání“.
Program kurzu:
Zkratka

Název

FPR/9PRP1

Praktikum k rigorózní práci 1

ZS/LS

20

Zp

FPR/9PRP2

Praktikum k rigorózní práci 2

ZS/LS

20

Zp

Semestr

Kredity

Zakončení

Účast v kurzu:
Podmínkou přijetí je doručení řádně vyplněné a podepsané přihlášky k účasti v kurzu CŽV
včetně jejích příloh:
a) vyplněné a podepsané smlouvy o účasti v kurzu ve dvojím vyhotovení,
b) úředně ověřené kopie magisterského diplomu v oboru Právo,
c) dokladu o úhradě nákladů za vzdělávání v kurzu ve výši 4.000,- Kč.
Mezní termín doručení přihlášky: bez omezení
Termín zahájení kurzu: zimní/letní semestr
Cena kurzu: 4.000/za dva semestry (v případě splnění kurzu za jeden semestr se cena
nemění)

Kontaktní osoba:
JUDr. Elena Mrázová
Vedoucí studijního oddělení
Tel. 37 763 7685, e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz

