Zpráva o průběhu a výsledcích přijímacího řízení do doktorského studia níže uvedených doktorských programů na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity, zahajovaných v akademickém roce 2021/2022
1. Informace o přijímacích zkouškách
a) obsahem přijímací zkoušky byla odborná rozprava, která spolu s předloženými doklady o vlastní tvůrčí práci uchazeče
umožnila posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru a jeho schopnosti
komunikace v anglickém jazyce.
b) Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a postup stanovení výsledků v rámci jednotlivých programů jsou zveřejněny na
webové stránce fakulty pro každý jednotlivý program zvlášť. U programů, kde podmínky přijetí splnil větší počet uchazečů než
stanovený počet uchazečů, kteří mohli být ke studiu příslušnou formou studia přijati, bylo o přijetí rozhodnuto podle pořadí na
základě dosaženého celkového počtu bodů.
c) Uchazeči měli možnost nahlédnout do svých materiálů na webových stránkách Masarykovy univerzity a v pracovních dnech
v úředních hodinách i na Oddělení pro zahraniční vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
2. Informace o konání přijímacího řízení
Studijní programy

První kolo přijímacího řízení
Termín zahájení
přijímacích zkoušek

Comparative Constitutional Law
Intellectual Property Law
Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
Legal Theory and Public Affairs

Termín ukončení
přijímacích zkoušek

Termín vydání
rozhodnutí o přijetí
ke studiu

Termín vydání
rozhodnutí o žádosti
o přezkoumání
rozhodnutí

18. 6. 2021

2. 8. 2021

9. 8. 2021

-

14. 6. 2021

14. 6. 2021

1. 10. 2021*

2.8.2021

22. 6. 2021

22. 6. 2021

9. 7. 2021

-

22. 6. 2021

22. 6. 2021

20. 7. 2021

2.8.2021

*Uchazečům, kteří neměli složenou státní závěrečnou zkoušku, bylo přerušeno řízení o přijetí a až po složení SZZk bylo vydáno rozhodnutí o přijetí.
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3. Informace o výsledcích přijímacího řízení
Studijní program

Comparative Constitutional Law
Intellectual Property Law
Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
Legal Theory and Public Affairs

V Brně dne 4. 10. 2021

Počet
podaných
přihlášek

Počet
uchazečů,
kteří se
zúčastnili
přijímací
zkoušky

Počet
uchazečů,
kteří splnili
podmínky
přijetí

Počet
uchazečů,
kteří nesplnili
podmínky
přijetí

Počet
uchazečů
přijatých ke
studiu – bez
uchazečů
přijatých až
po
přezkoumání
původního
rozhodnutí
Program celkem (prezenční/kombinovaná forma)

0/1

0/1

0/0

0/1

0/0

0/0

0/5

0/5

0/4

0/1

0/0

0/3

0/7

0/5

0/2

0/5

0/0

0/2

0/3

0/3

0/1

0/2

0/0

0/1

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D., v.r.
děkan
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Počet
uchazečů
přijatých
celkem

