Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, 30614
Tel.: 377 637 684, fax: 377 637 002
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Obecné informace o fakultě
Fakulta právnická ZČU je nejmladší právnickou fakultou ze čtyř, které v České republice existují na veřejnoprávních univerzitách. Vznikla v roce 1993 a od té doby se
již pevně etablovala mezi institucemi poskytující právnické vzdělání. Pro akademický rok 2012/2013 bude realizovat přijímací řízení ve dvou studijních programech –
Právo a právní věda (obor Právo) a Právní specializace (obor Veřejná správa).

Podmínky přijímacího řízení jsou účinné až v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prodlouží FPR ZČU akreditaci příslušného studijního programu. Uvedené termíny se mohou změnit
v návaznosti na průběh řízení o prodloužení akreditace.
Obecné informace o přijímacím řízení
Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz). Vyplnění elektronické přihlášky je nutno provést nejpozději do 30. dubna 2012, a to do
23:59 hod. Přihlášku ke studiu podává uchazeč na každý obor zvlášť. Nevyžadují se informace o středoškolském prospěchu a lékařské osvědčení.
Fakulta nezasílá pozvánku k přijímací zkoušce (neboť ji sama nepořádá) ani další informace týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení. Přihlášení
uchazeči doručí poštou na adresu fakulty (Fakulta právnická – studijní oddělení, Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň) nejpozději do 15. června 2012 úředně
ověřenou kopii maturitního vysvědčení pro každý obor, kam se uchazeč přihlásil zvlášť. Uchazeč, který nesloží úspěšně přijímací zkoušku nebo nedodá ve
stanoveném termínu (tedy do 15. června 2012) úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, neboť nesplnil
podmínky přijímacího řízení a neprokázal splnění zákonné podmínky úspěšné ukončeného středoškolského vzdělání. Uchazeči, kteří budou maturovat až v září či v říjnu
už nemohou být ke studiu přijati.
O přijetí či nepřijetí uchazeče bude fakulta rozhodovat nejpozději do 29. června 2012. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na webových stránkách
(www.fpr.zcu.cz) od vydání rozhodnutí do 15. července 2012 a bude též zasláno do vlastních rukou uchazeče na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce.
Informace o studijních programech a oborech
E S Status Kód programu Název programu/oboru

Typ programu

Titul Forma Délka Vyuč.jazyk OPP

Otev. B6804

Právní specializace

Bakalářské studium Bc.

PS

3

Otev.

Veřejná správa

Bakalářské studium Bc.

PS

3

Otev. M6805

Právo a právní věda

Magisterské studium Mgr. PS

5

Otev.

Právo

Magisterské studium Mgr. PS

5

U/P

Akreditace do
1.06.2016

Čeština

100 154/813

1.06.2016
31.07.2016

Čeština

300 459/1888 31.07.2016

Základní statistické informace
Celkový počet studentů: 1877
Přepočtený počet učitelů: 70
Celkový počet absolventů: 466
Celkový počet přihlášených uchazečů v roce 2011: 2701
- z toho na bakalářské programy: 813
- z toho na magisterské programy: 1888
Termíny
E S

Druh termínu

Pro jaký typ studia

Datum

Poznámka

Termín podání přihlášky Bakalářské studium 30.04.2012
Termín podání přihlášky Magisterské studium 30.04.2012
Termín přijímací zkoušky Bakalářské studium
Termín přijímací zkoušky Magisterské studium
Poplatky
E S Pro jaký typ studia Výše poplatku Poznámka

Dle termínů NSZ společnosti SCIO, s.r.o.
Dle termínů NSZ společnosti SCIO, s.r.o.

Bakalářské studium 500 Kč
Magisterské studium 500 Kč
Poplatek za přijímací řízení plaťte bankovním převodem nebo v hotovosti na jakékoliv pobočce Komerční banky.
Název banky: Komerční banka Plzeň - město
Účet: 4811530257/0100
Konstantní symbol: bankovní převod 558
Variabilní symbol pro banku: 3275000112 – nutno uvést na dokladu o zaplacení!!
Specifický symbol: e-přihláška: oborové číslo vygenerované PC – nutno uvést do dokladu, důležité pro přijímací řízení, bez uvedení není uchazeč zařazen do
přijímacího řízení!!!
Přijímací zkoušky
Fakulta nekoná přijímací zkoušku, ale bude pro přijímání do magisterského i bakalářského studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích
zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Obecných předpokladů ke studiu, pro magisterský obor – rozšířená verze OSP-R, pro
bakalářský obor – ze základní verze (OSP-Z). Fakulta zohlední též dosažené výsledky v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV), které pořádá.
Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz - odkaz registrace (přihlášení k NSZ probíhá nezávisle na přihlášce k
přijímacímu řízení na Fakultu právnickou). NSZ může uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za období 1. prosince 2011 – 30.
května 2012. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Fakulty právnické ZČU vyjádří uchazeč společnosti www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazeči,
kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, se nedostavili k přijímacímu řízení. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě
nezasílají.

Váhy testů NSZ: Předmět: Obecné studijní předpoklady:
1) OSP-R (váha 2) – verbální (váha 0,5), analytický (váha 0,3), kvantitativní (váha 0,2), kritické myšlení (váha 0,5), abstraktní uvažování (váha 0,5)
2) OSP-Z (váha 1) – verbální (váha 0.5); analytický (váha 0.3); kvantitativní (váha 0.2).
Do studia v magisterském studijním programu bude přijímáno maximálně 300 uchazečů, kteří splní všechny podmínky zákona č. 111/1998 Sb., a to dle sestupně
vytvořeného pořadí na základě získaných bodů v NSZ se započítáním případné bonifikace. Přijati budou též ti účastníci, kteří dosáhnout shodného počtu bodů, jako
poslední přijímaný uchazeč. V rámci podmínek přijímacího řízení si Fakulta právnická vyhrazuje, že pokud některý z uchazečů odmítne nastoupit ke studiu, ačkoliv byl
přijat, může děkan přijmout ke studiu uchazeče, který se umístil na dalším místě v pořadí za předpokladu, že tento uchazeč podá žádost o přezkoumání a splní podmínky
přijímacího řízení.
Do studia v bakalářském studijním programu bude přijímáno maximálně 100 uchazečů, kteří splní všechny podmínky zákona č. 111/1998 Sb., a to dle sestupně
vytvořeného pořadí na základě získaných bodů v NSZ se započítáním případné bonifikace. Přijati budou též ti účastníci, kteří dosáhnout shodného počtu bodů, jako
poslední přijímaný uchazeč. V rámci podmínek přijímacího řízení si Fakulta právnická vyhrazuje, že pokud některý z uchazečů odmítne nastoupit ke studiu, ačkoliv byl
přijat, může děkan přijmout ke studiu uchazeče, který se umístil na dalším místě v pořadí za předpokladu, že tento uchazeč podá žádost o přezkoumání a splní podmínky
přijímacího řízení.
Účastníkům kurzu CŽV Základy práva bude za předpokladu splnění všech předepsaných studijních povinností do 15. června 2012 přičteno k dosaženému výsledku v
Národních srovnávacích zkouškách 80 bodů, a to k výsledkům při přijímacím řízení do magisterského studijního programu, a 40 bodů k výsledkům při přijímacím řízení
do bakalářského studijního programu.
Účastníkům kurzu CŽV Veřejná správa bude za předpokladu splnění všech předepsaných studijních povinností do 30. července 2012 připočteno k dosaženému
výsledku v Národních srovnávacích zkouškách 40 bodů, a to k výsledkům při přijímacím řízení do bakalářského studijního programu.
Pro uchazeče z kurzů CŽV bude veden oddělený seznam.
FPR ZČU si vyhrazuje právo vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. Předpokladem pro vyhlášení 2. kola přijímacího řízení je nenaplnění předpokládaného počtu přijatých
uchazečů.
Uplatnění absolventů
Obor Právo: absolventi se uplatní v justici, ve státní správě, v advokacii, notářství, v podnikové sféře apod.
Obor Veřejná správa: absolventi se uplatní jako pracovníci obecné, městské a regionální správy, ve správních funkcích, sociálních, zdravotnických a dalších institucích.

