Popis vzdělávacího plánu v programu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV)
realizovaného v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a

právní věda
(dále jen Popis)

v oboru Právo
pro akademický rok 2010/2011
Standardní délka vzdělávání je 2 roky. Toto vzdělávání je realizováno pouze
v prezenční formě. Ve vztahu ke studiu akreditovaného magisterského studijného
programu Právo a právní věda, obor Právo je koncipováno jako neuzavřené, tj. umožňující
přestup při splnění zákonem stanovených podmínek.
Základní registrační a kontrolní jednotkou vymezující vzdělávání představuje
semestr, který je vymezen časově a obsahově. Časově je semestr určen vyhlášeným
harmonogramem akademického roku 2010/2011. Obsahově je semestr vymezen
rozsahem povinných předmětů, které je účastník vzdělávání povinen si zaregistrovat
v souladu se vzdělávacím plánem a jež musí ukončit předepsaným způsobem. Součástí
povinností účastníka může být i absolvování předmětu, který je ve vzdělávacím plánu
označen jako povinně volitelný a je pro příslušný semestr vzdělávacím plánem vypsán.
Účastník vzdělávání je povinen při tvorbě svého vzdělávacího plánu respektovat
vedle podmínek stanovených vzdělávacím plánem také podmínky stanovené tímto
Popisem.
Podmínkou pro registraci předmětů následujícího semestru je získání nejméně 15
kreditů v semestru předcházejícím, nebo získání nejméně 45 kreditů ve dvou po sobě
jdoucích bezprostředně předcházejících semestrech vzdělávání v předmětech
stanovených vzdělávacím plánem vyhlášeným pro dané období. Předměty jsou
účastníkovi elektronicky zapsány po uhrazení ceny vzdělávání.
Předměty jsou rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinný předmět je ten,
který je účastník vzdělávání povinen si zaregistrovat při dodržení stanovených prerekvizit,
je povinen jej úspěšně ukončit způsobem stanoveným vzdělávacím plánem a je za
povinný označen vzdělávacím plánem. Na roveň povinných předmětů je postavena
souborná zkouška, kterou je ukončen první ročník vzdělávání.
Povinně volitelný předmět je ten, který je účastník vzdělávání oprávněn si
zaregistrovat, v případě jeho registrace je povinen jej ukončit způsobem stanoveným
vzdělávacím plánem a je za povinně volitelný označen vzdělávacím plánem. Účastník
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vzdělávání je oprávněn si v průběhu celého vzdělávání zaregistrovat dva povinně
volitelné předměty. V případě zaregistrování více povinně volitelných předmětů je účastník
povinen za každý další zaregistrovaný povinně volitelný předmět provést úhradu
stanovenou děkanem.
Informace o povinnostech v rámci řádného studia1: V rámci řádného studia jsou studenti
povinni absolvovat nejméně pět povinně volitelných předmětů v minimální kreditové
hodnotě 13 kreditů. Do hodnoty 13 kreditů jsou započítány kredity za povinně volitelné
předměty získané v průběhu vzdělávání. Tuto povinnost musí splnit do data konání státní
závěrečné zkoušky, vypsané na konci X. semestru studia.
Pro zápis následujících předmětů v programu CŽV platí zvláštní ustanovení:
a) Účastník vzdělávání neabsolvuje předmět Tělesná výchova. Předmět absolvuje po
přestupu do akreditovaného magisterského studijního programu
Informace o povinnostech v rámci řádného studia: Student je povinen si v průběhu studia
zapsat dva kursy v rámci předmětu Tělesná výchova. Kontrola získaných kreditů proběhne
při vstupu do IX. semestru.
b) Povinný předmět Jazyk I podléhá v akreditovaném magisterském studijním programu
zvláštnímu režimu, což se může projevit již v průběhu vzdělávání.
Informace o povinnostech v rámci řádného studia: V akreditovaném magisterském
studijním programu jsou zápočty z Jazyka I podmínkou pro vstup do VII. semestru,
zkouška je prerekvizitou pro vstup do IX. semestru. Tímto není dotčeno ustanovení
o opakovaném zápisu předmětu. Student je povinen absolvovat předmět Jazyk I v té
jazykové variantě, kterou si zvolil v prvém semestru.
c) Ve druhém semestru vzdělávání je účastník povinen si vybrat jeden z předmětů Filozofie pro právníky nebo Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, je mu
jeden započten jako povinně volitelný.
d) První ročník vzdělávání je ukončen Soubornou zkouškou historicko-teoretickou (dříve
bloková zkouška A). Účastník je oprávněn si tuto zaregistrovat poprvé ve druhém
semestru poté, co splnil prerekvizity pro přístup k ní. Povinen je si ji zaregistrovat
v semestru třetím. Ve čtvrtém semestru může být konána jen v opakovaném zápise.
Podmínkou přístupu k této blokové zkoušce je splnění všech povinností v části
povinných předmětů prvého a druhého semestru vzdělávání. Výjimkou jsou zápočty z
předmětů Jazyk I a Tělesná výchova.
Informace o povinnostech v rámci řádného studia: Složení souborné zkoušky je
prerekvizitou pro zápis předmětů 5. semestru. Jestliže účastník nesložil do data zápisu
předmětů soubornou zkoušku, bude zapsán do 3. semestru magisterského studia, pokud
nezíská výjimku.

1

Tyto informace jsou relevantní v případě následního přijetí do studia oboru. Bližší informace lze získat
v popisu studijního plánu magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo pro příslušný
akademický rok. Popisy a plány jsou publikovány na webových stránkách a na úřední desce Právnické
fakulty.
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Prerekvizity
A.
Získání předepsaného zápočtu, kolokvia či jejich předepsaného počtu je
prerekvizitou pro připuštění ke zkoušce. Tato prerekvizita není zavedena do IS MUNI
vzhledem k organizačním problémům se zápisem zkoušky, musí být však respektována.
B.
Je-li předmět tvořen několika semestrálními kursy, je získání zápočtu či kolokvia
v předchozím semestru prerekvizitou pro zápis kursu v semestru následujícím.
V semestru, v němž je předmět ukončen zkouškou, je získání zápočtu či kolokvia v části
předmětu ukončeném zápočtem nebo kolokviem prerekvizitou připuštění ke zkoušce v
části kursu zakončeného zkouškou.
C.
Pro potvrzení zápisu do předmětu musí tam, kde jsou předepsány prerekvizity, tyto
splnit nejpozději do data zápisu do následujícího semestru. Datum kontroly splněných
povinností pro účel zápisu je stanoven harmonogramem akademického roku.
Účastník vzdělávání je povinen prerekvizitu stanovenou pro registraci předmětu
splnit nejpozději do data zápisu do následujícího semestru. Datum kontroly splněných
povinností pro účely zápisu je stanoveno harmonogramem akademického roku.
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