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SDĚLENÍ–ZAHRANIČNÍ VZDĚLÁNÍ
Vzdělání získané studiem na vysoké škole v zahraničí je v každém konkrétním
případě přezkoumáno z hlediska formálního i materiálního.
Formální hledisko
1) Vzdělání získané studiem na vysoké škole v zahraničí musí být formálně:
a. uznáváno za rovnocenné studiu v magisterském studijním programu právo a
právní věda na vysoké škole v České republice na základě mezinárodní
smlouvy,
nebo
b. uznáno podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
2) Není-li vzdělání získané studiem na vysoké škole v zahraničí uznáno formálně, je
vyloučeno jeho uznání z hlediska materiálního.
Materiální hledisko
1) Vzdělání získané studiem na vysoké škole v zahraničí musí odpovídat obecnému
vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v
oboru právo na vysoké škole v České republice svým

a. obsahem
i
b. rozsahem
2) Obecným vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a
právní věda na vysoké škole v České republice se rozumí vzdělání, které svými
parametry odpovídá akreditačním standardům studia na právnické fakultě
University Karlovy v Praze, Masarykovy university v Brně, Západočeské university
v Plzni a University Palackého v Olomouci.
3) K tomu, aby mohl být proveden srovnávací přezkum, se vyžaduje předložení:

-

dodatek k diplomu či jiný doklad potvrzující rozsah dílčích studijních
povinností
index či jiný doklad potvrzující splnění dílčích studijních povinností
studijní plán absolvovaného studijního programu
sylabus předmětů, vč. povinné literatury, vyučujících a kreditové či obdobné
dotace, jejichž obsahem byla výuka:



















-

Teorie práva
Ústavního práva
Občanského práva hmotného
Občanského práva procesního
Práva EU
Pracovního práva
Rodinného práva
Práva duševního vlastnictví
Mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu
Obchodního práva
Trestního práva hmotného
Trestního práva procesního
Správního práva hmotného
Správního práva procesního
Finančního práva
Práva životního prostředí a pozemkového práva
Mezinárodního práva veřejného
Práva sociálního zabezpečení

osvědčení o absolvování srovnávacích zkoušek
diplomovou práci včetně posudků vedoucího práce a oponentů
předpis upravující náležitosti diplomové práce
otázky a okruhy ke státní závěrečné zkoušce
otázky a okruhy ke zkouškám z klíčových předmětů

