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Základní
informace

Právnická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity
vzniklé v roce 1919. Činnosti fakulty směřují k naplňování poslání vytvářet
a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Vychází
přitom z hodnot, na nichž je univerzita založena.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity patří dlouhodobě mezi prestižní
právně-vzdělávací instituce v České republice.
Naše fakulta je moderní a dynamická instituce, kde v centru zájmu
je nejen pedagogická činnost,
ale i vědecké bádání.
Fakulta jako významné pedagogické pracoviště připravuje
na profesní dráhu studenty v řadě
programů. Centrem vzdělávání
je výchova budoucích právníků
s akcentem jak na získání širokého
spektra znalostí či dovedností, tak
na profilaci již v průběhu studia.
Jsme institucí poskytující vynikající zázemí jak pro studenty, tak
pro akademické pracovníky.

Fakulta nabízí studentům v rámci
povinných a povinně volitelných
předmětů široké spektrum znalostí,
a současně jako jedna z prvních
v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností.
Termíny
„výzkumná
činnost“
a „vědecká bádání“ nezůstávají
u nás jen prázdnými pojmy.
Fakulta realizuje desítky kontaktů se zahraničními odborníky
a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23.1.2023
Právnická fakulta Masarykovy univerzity srdečně zve uchazeče o studium
na Den otevřených dveří, kde získáte ucelené informace o přijímacím řízení,
životě na fakultě a podrobnosti o průběhu studia nejen v prvních semestrech
všech studijních programů, které Právnická fakulta MU nabízí.
studijni@law.muni.cz
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Termíny
Druh termínu

Datum

Termín podání
přihlášky

v případě Bc. a Mgr. studia od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023,
v případě navazujícího Mgr. studia od 1. 1. do 30. 4. 2023

Termín přijímací
zkoušky

Termín pro TSP (Mgr. a Bc. studium):
bude více termínů v období leden–duben 2023
Jednotný termín pro TOZ (navazující Mgr. studium):
26. 5. 2023

Zápisy ke studiu

26. – 28. 6. 2023

Proč studovat na naší fakultě
Fakulta má přímou návaznost
na významné právní instituce
(Ústavní soud, Nejvyšší soud,
Nejvyšší správní soud, Kancelář
veřejného ochránce práv, aj.).
Připravujeme
studenty
nejen
pro výkon právnických a akademických profesí, ale i pro oblast veřejné
správy, průmyslu a obchodu.
Jako studenti se můžete těšit
na zkušené pedagogy s podílem
na rozhodování nejvyšších soudních instancí.

Fakulta realizuje mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami a orgány Evropské unie.
Právnická fakulta umožňuje studijní pobyty a pracovní stáže
na významných zahraničních univerzitách a institucích nejen v Evropě,
ale např. i v USA.
U nás najdete jedno z nejobsáhlejších informačních zázemí mezi
českými právnickými fakultami díky
vybavení knihovny a přístupu do mezinárodních databází.

Slovníček
— kombinovaná forma studia – výuka v bakalářském a navazujícím
magisterském studiu je v kombinované formě (kombinace prezenční
a distanční formy), probíhá tedy v blocích, šestkrát až osmkrát za semestr,
vždy ve všední dny. Konkrétní dny výuky se mohou během studia změnit;
— prezenční forma studia – výuka v magisterském studijním programu Právo
a právní věda je v prezenční formě, tedy celý týden, zpravidla každý den.
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Fakulta v číslech

90

90%

let tradice

spokojenost absolventů s tím,
co jim škola dala do života

100+

34 245

zahraničních partnerských
univerzit

průmerný nástupní plat
absolventa v roce 2022

3 000+

#1

LAW SCHOOL
in the Central and Eastern Europe

studentů

Kompletní informace pro uchazeče na stránkách

WWW.LAW.MUNI.CZ
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Bakalářské
a magisterské
studium

Studijní programy
Pouze absolvování pětiletého magisterského studijního programu
Právo a právní věda opravňuje po splnění dalších podmínek k výkonu
profese advokáta, notáře, soudce, státního zástupce či exekutora.
Pro akademický rok 2023/2024 se uskuteční přijímací řízení ke studiu
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity:
1. v akreditovaném prezenčním magisterském studijním programu
Právo a právní věda (pětileté studium, vhodné především pro stávající
maturanty) – jediný studijní program, jehož absolvování je považováno
za ucelené právnické vzdělání, které je vyžadováno pro vykonávání
profese soudce, státního zástupce, advokáta, notáře apod.
2. v akreditovaných kombinovaných bakalářských studijních programech:
– Mezinárodněprávní obchodní studia,
– Vyšší justiční úředník,
– Veřejná správa (specializace Všeobecná veřejná správa, Finanční
správa, Katastrální správa),
– Teorie a praxe trestního a správního procesu.
Po úspěšném absolvování bakalářského studijního programu PrF MU
je možné pokračovat v navazujícím magisterském kombinovaném
studiu, avšak pouze ve studijním programu Veřejná správa, jehož
absolvování není považováno za ucelené právnické vzdělání.

Uplatnění absolventů
— Absolvent magisterského studijního programu Právo a právní věda
najde široké uplatnění především v oborech, v nichž se předpokládá
ucelené právnické vzdělání (soudnictví, veřejná správa, státní
zastupitelství, advokacie, soukromý sektor atd.)

studijni@law.muni.cz
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— Absolventi bakalářských studijních programů:
– Mezinárodněprávní obchodní studia: absolvent tohoto programu
najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním
obchodě.
– Teorie a praxe trestního a správního procesu: absolvent tohoto
programu najde uplatnění ve veřejné správě v rozsahu resortu
Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti (vězeňská služba,
justiční stráž) Ministerstva obrany (vojenská policie), Ministerstva
financí (celní správa), a ostatních rezortů na úseku správního trestání.
– Veřejná správa: absolvent tohoto programu najde uplatnění zejména
v orgánech a institucích veřejné správy.
– Vyšší justiční úředník: absolvent může uplatnit získané znalosti
a dovednosti především v rámci rezortu Ministerstva spravedlnosti
a Ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané
poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé
právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.

Přijímací řízení
Obecné informace o přijímacím řízení
Pro magisterské prezenční studium
a bakalářské kombinované studium
se podává přihláška pouze elektronicky na adrese http://is.muni.
cz/prihlaska. Na každý přihlášený
studijní program je nutno podat
samostatnou přihlášku. Poplatek
za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený

studijní program zvlášť. Doklad
o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební
podmínky uvedené v elektronické
přihlášce (poplatek není možné hradit na pokladně Právnické fakulty).
Fakulta je oprávněna si vyžádat
doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení.

Závazné termíny
Vyplnění e-přihlášky je nutné provést do 28. 2. 2023, a to do 24:00
hod. Všechny informace o poplatku
získáte v e-přihlášce. Převedení
poplatku na účet MU si zkontrolujete v systému e-přihlášky.
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Přijímání přihlášek je zahájeno
dne 1. 11. 2022. Případné dotazy
k e-přihlášce směřujte na adresu
prihlaska@muni.cz.

studijni@law.muni.cz

Přijímací zkoušky
Povinnou součástí přijímacího řízení
na Bc. a Mgr. studium na Právnické
fakultě MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy
se nekonají. Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat

na Masarykově univerzitě. Podrobné
informace o TSP jsou na internetové
adrese: http://www.muni.cz/tsp/
V přijímacím řízení není zohledňován výsledek státní maturity.

Podmínky pro prominutí TSP
Děkan fakulty promine přijímací zkoušku uchazeči, který:
— je úspěšným řešitelem ústředního kola nebo se umístil do 3. místa
včetně v krajském kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru
16 – Historie nebo oboru 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory, nebo je úspěšným řešitelem ústředního kola
nebo se umístil do 3. místa včetně v krajském kole v oboru 13 – História,
filozofia, právne vedy, vyhlašové Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR nebo,
— je úspěšným řešitelem ústředního kola nebo se umístil do 3. místa
včetně v krajském kole Dějepisné olympiády (soutěž typu A vyhlášené
ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.), nebo Dejepisné
olympiády vyhlašované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR) nebo,
— je úspěšným řešitelem ústředního kola nebo se umístil do 3. místa
včetně v krajském kole v Logické olympiády (kategorie C, soutěž
vyhlášená dle kategorie ostatní soutěže dle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.
pořádané Mensou ČR nebo IQ olympiáda SR), nebo
— se umístil do 3. místa včetně ve finálovém turnaji Debatní ligy (kategorie
ostatní soutěže, Asociace debatních klubů) nebo Slovenské debatní ligy
(Slovenská debatná asociácia).
Uznává se i umístění v daných soutěžích v SR. Nelze uplatnit kolektivní řešení.

studijni@law.muni.cz
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Navazující
magisterské
studium

Pouze absolvování pětiletého magisterského studijního programu
Právo a právní věda opravňuje po splnění dalších podmínek k výkonu
profese advokáta, notáře, soudce, státního zástupce či exekutora.
Pro akademický rok 2023/2024 se uskuteční přijímací řízení ke studiu
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v akreditovaném navazujícím
magisterském kombinovaném studijním programu Veřejná správa.

Uplatnění absolventů
Absolvent navazujícího magisterského studia v programu Veřejná správa
může uplatnit získané znalosti a dovednosti ve všech oblastech veřejné správy.

Přijímací řízení
Obecné informace o přijímacím řízení
Pro navazující magisterské kombinované studium se podává přihláška pouze
elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska. Doklad o úhradě poplatku
fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené
v elektronické přihlášce (poplatek není možné hradit na pokladně Právnické
fakulty). Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností
o jejím provedení.

Závazné termíny
Vyplnění e-přihlášky je nutné provést do 30. 4. 2023 do 24:00 hod.
Všechny informace o poplatku získáte v e-přihlášce. Převedení poplatku
na účet MU si zkontrolujete v systému e-přihlášky. Přijímání přihlášek
je zahájeno dne 1. 1. 2023. Případné dotazy k e-přihlášce směřujte na adresu
prihlaska@muni.cz.

Přijímací zkoušky
Povinnou součástí přijímacího řízení na navazující kombinované magisterské
studium na Právnické fakultě MU je Test odborných znalostí (TOZ), žádné
jiné testy se nekonají. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy,
veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského
studijního programu Veřejná správa. Podrobné informace o TOZ jsou
na internetové adrese: http://www.law.muni.cz/dokumenty/9227
studijni@law.muni.cz
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Způsob vyhodnocení TOZ
K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán
a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován
přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči
zasláno v pozvánce k TOZ. Určujícím kritériem úspěšnosti v TOZ je počet
získaných bodů. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou
odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi znamená nulu
bodů.

Doporučená literatura pro TOZ
Doporučenou literaturu naleznete na webu fakulty na adrese https://www.
law.muni.cz/dokumenty/9227
Výše poplatku za služby spojené s přijímacím řízením pro magisterské,
navazující Mgr. a bakalářské studium: 800 Kč

14
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Mgr.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mgr.

Magisterské
studium

Bakalářské
studium

Bakalářské
studium

Bakalářské
studium

Bakalářské
studium

Navazující Mgr.
studium

Právo a právní věda

Mezinárodněprávní
obchodní studia

Vyšší justiční úředník

Teorie a praxe trestního
a správního procesu

Veřejná správa

Veřejná správa

KS

KS

KS

KS

KS

PS

2

3

3

3

3

5

Forma Délka

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Čeština

Vyuč.
jazyk

100

80

60

30

40

575

OPP

131/22,25

153/30,12

182/30,12

114/30,48

91/30,61

1860/66,71

U/P

2031

2028

2028

2028

2028

2028

Akreditace
do roku

Vysvětlivky:
OPP – očekávaný počet přijatých
U/P – počet loni přihlášených/percentil (u NMgr. studia počet bodů), který loni dosáhnul poslední přijatý uchazeč
KS – kombinované studium
PS – prezenční studium

Titul

Typ prgramu

Název programu

Celoživotní
vzdělávání
na PrF MU
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Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zpřístupnit vysokoškolské
vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního
vzdělávání, a to nad rámec kapacitních možností řádného studia (v souladu
s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů).
Pro akademický rok 2023/2024 se připravují k realizaci následující programy
celoživotního vzdělávání:
— Magisterský program: PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA
– Realizovaný v rámci akreditovaného magisterského studijního
programu Právo a právní věda
– Standardní délka PCŽV: 4 semestry
— Navazující magisterský program:
– VEŘEJNÁ SPRÁVA
– Realizovaný v rámci akreditovaného navazujícího magisterského
studijního programu Veřejná správa
– Standardní délka PCŽV: 2 semestry
— Bakalářské programy:
– Realizované v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů:
– VEŘEJNÁ SPRÁVA
– TEORIE A PRAXE TRESTNÍHO A SPRÁVNÍHO PROCESU
– MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OBCHODNÍ STUDIA
– VYŠŠÍ JUSTIČNÍ ÚŘEDNÍK
– Standardní délka PCŽV: 4 semestry
Celoživotní vzdělávání je určeno pro absolventy středních škol s maturitou.
Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu
daného programu, již se statutem studenta.
Programy pro akademický rok 2023/2024 budou vyhlášeny v lednu 2023.
Informace s popisem jednotlivých programů včetně předpisů k CŽV, studijních
plánů a elektronické přihlášky naleznete na www.law.muni.cz

Mgr. Jana Lautrbachová
web: www.law.muni.cz
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
telefon: +420 549 495 664

studijni@law.muni.cz
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Přípravný kurz
k přijímačkám
2023

18
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Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí
přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů.

Obsah kurzu:
Analytické myšlení, Anglický jazyk, Kritické myšlení, Numerické myšlení
a Verbální myšlení
Rozsah kurzu:
20 vyučovacích hodin
Termín:
kurz bude organizován online v několika variantách (všední den nebo víkend)
Zahájení:
listopad 2022

Přihlášky přijímáme na www.kurzy.law.muni.cz

Ing. Naděžda Švihelová
web: www.law.muni.cz
e-mail: Nadezda.Svihelova@law.muni.cz
telefon: +420 549 495 344

studijni@law.muni.cz
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DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY
Podrobné informace budou zveřejněny v Podmínkách přijímacího
řízení nejpozději koncem října na webové adrese
https://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/
— web fakulty: http://law.muni.cz
— studijní plán magisterského studia: https://www.law.muni.cz/content/cs/
student/pruvodce-studiem/magisterske-studium/#item62711
— studijní plán bakalářského studia: https://www.law.muni.cz/content/cs/
student/pruvodce-studiem/bakalarske-studium/#item62221
— studijní plán navazujícího studia: https://www.law.muni.cz/content/cs/
student/pruvodce-studiem/navazujici-magisterske-studium/#item62717
— e-přihláška: http://is.muni.cz/prihlaska
— TSP: http://www.muni.cz/tsp/
— diskusní fórum pro uchazeče: http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_
forum_tsp.pl
— fakultní facebooková stránka: https://www.facebook.com/PrfMUni
— univerzitní web pro uchazeče o studium: http://www.muni.cz/
admission_czech
— univerzitní Facebook Studuj na MUNI: http://www.facebook.com/
studujnamuni
— zpravodajský portál MU (web o životě na MU): https://www.em.muni.cz/
— často kladené dotazy k přijímacímu řízení na MU: http://is.muni.cz/
prihlaska/faq.pl
— středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky: http://www.
teiresias.muni.cz/
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