
Celoživotní vzdělávání (CŽV) na Právnické fakultě UP v Olomouci, které vychází z akreditovaného 
studijního programu Právo, nabízí možnost seznámit se s vysokoškolským studiem těm uchazečům, 
kteří nebyli přijati k řádnému studiu z kapacitních důvodů. Po úspěšném absolvování otevírá 
dveře k řádnému studiu

Informace o programu:
Právo v celoživotním vzdělávání je jednoletý program. Jeho obsah je shodný se studijním plánem 
1. ročníku studia magisterského programu oboru Právo. V případě úspěšného absolvování 1. roč--
níku CŽV je možné přijetí do 2. ročníku řádného studia a uznání získaných kreditů. Právo v CŽV je 
vyhlašováno prostřednictvím portálu CŽV na Univerzitě Palackého v Olomouci (czv.upol.cz).

Formy účasti v programu:
Prezenční forma
Prezenční forma je zejména určena uchazečům o studium na fakultě, kteří se v daném 
akademickém roce zúčastnili přijímacího řízení a nebyli přijati ke studiu. Účastníci jsou rozptýleni 
do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů.

Distanční forma 
Distanční forma studia je založená především na samostudiu. Výuka v kombinované formě 
probíhá formou tutoriálů, které se konají 4x za semestr, vždy se jedná o sudý pátek, v časovém 
rozmezí 08:00 – 20:00. Tato forma je velmi vhodná pro studium při zaměstnání.

Úhrada:
Prezenční forma: 22.000,-Kč/semestr
Distanční forma: 18.000,-Kč/semestr
Platba je vždy splatná před zahájením výuky v daném semestru.

Podmínky přijetí do programu Právo v CŽV:

    
      Podáním přihlášky do programu CŽV nevzniká automaticky nárok na přijetí.

Podmínky k přijetí do řádného studia po úspěšném absolvování programu Právo v CŽV:
po

      

podání elektronické přihlášky ke studiu a uhrazení administrativního poplatku 
splnění všech studijních povinností stanovených fakultou pro Právo v CŽV
podání žádosti o prominutí vykonání Národních srovnávacích zkoušek a to nejpozději do 
dvou let od absolvování Práva v CŽV

Podmínkou pro přijetí do programu Právo v CŽV je podání elektronické přihlášky 
prostřednictví portálu Celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci na 
adrese: https://czv.upol.cz/czv_programs/czv_prog-pf/. 
Přihlášky je možné podávat od 18.6.2018 nejpozději do 31.8.2018.
Podmínkou přijetí je ukončené úplné středoškolské vzdělání. Úředně ověřenou fotokopii 
maturitního vysvědčení je nutné doručit na studijní oddělení Právnické fakulty UP osobně 
nebo poštou na adresu Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, a to nejpozději do 31.8.2018.
S přijatými účastníky do programu CŽV je uzavřena Smlouva o účasti v programu CŽV 
Univerzity Palackého v Olomouci.


