
Informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu International and European 

Law pro akademický rok 2021/2022 

 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání, prokáže pokročilou znalost 

mezinárodního a evropského práva, schopnost samostatné vědecké práce a odpovídající znalost 

anglického jazyka.  

Ke studiu v doktorském studijním programu International and European Law PF UP přijme nanejvýš  

5 studentů.  

Požadavky přijímací zkoušky:  

Při přijímání do tohoto studijního programu fakulta vychází z podkladů, které uchazeči o studium 

zašlou do řádně stanoveného termínu. K ověření skutečností uvedených v podkladech si může 

hodnotící komise vyžádat ústní pohovor. V případě uchazečů ze zahraničí je možno požadovat namísto 

ústní přijímací zkoušky interview prostřednictvím videokonferenčního hovoru. 

Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí mezinárodního a evropského práva, 

schopností vědecké práce, motivace ke studiu, znalosti odborné právní terminologie v anglickém jazyce 

a schopnosti vést odbornou diskusi v anglickém jazyce.  

Lhůta pro podávání e-přihlášek: od 1. 11. 2020 do 31. 5. 2021  

Termín konání ústního pohovoru (ústní část přijímacích zkoušek): po 21. 6. 2021  

Uchazeči podávají elektronickou přihlášku a připojují požadované doklady, a to: 

- strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem  

- ověřená kopie magisterského diplomu  

- oficiální výpis dosažených výsledků předchozího studia (nebo ověřená kopie), popř. dodatek k 

diplomu  

- motivační dopis  

- doporučující dopis – od akademického pracovníka z VŠ předchozího studia, k prokázání schopností, 

zájmu a motivace uchazeče  

- doklad o znalosti angličtiny – jazykový certifikát (TOEFL, IELTS, CAE, CPE) minimálně na úrovni B2 CEFR 

nebo dokument z přechozího studia angličtiny nebo studia v angličtině 

- pas – kopie strany s fotografií a osobními údaji  

- teze disertační práce v rozsahu 1000–1500 slov (teze musí definovat oblast výzkumu disertační práce, 

specifikovat celkový cíl výzkumu, návrh metod a obsahovat seznam literatury (doporučujeme tyto teze 

konzultovat na Katedře mezinárodního a evropského práva).  

Podklady se dodávají v angličtině, češtině nebo slovenštině.  Podklady v jiném než anglickém, českém 

či slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do angličtiny nebo do češtiny.  

 

 



Výše administrativního poplatku za přijímací řízení je 690 CZK.  

Platba administrativního poplatku probíhá pouze elektronicky. Při platbě je nutné uvést variabilní 
symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně 
uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou). Uchazeč, který do 31. 5. 2021 
administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede 
variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení.  

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 31. 5. 2021 včetně na adresu zahraničního oddělení 

fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc) úředně 

ověřenou kopii diplomu dokladujícího získané vysokoškolské magisterské vzdělání a oficiální výpis 

dosažených výsledků předchozího studia (nebo úředně ověřenou kopii).  

Uchazeči o doktorské studium, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili magisterské studium, 

předloží potvrzení o ukončení studia státní závěrečnou zkouškou nejpozději do 30. 9. 2021; v případě, 

že uchazeč nedoloží ukončení magisterského studia ke dni konání přijímací zkoušky, bude mu sděleno, 

zda byl komisí pro přijímací zkoušky doporučen, nebo nedoporučen ke studiu. V takovém případě bude 

rozhodnuto o přijetí ke studiu až poté, co uchazeč doloží diplom o ukončení magisterského studijního 

programu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.  

 

V Olomouci dne 23. 6. 2020 

 

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 

proděkan pro zahraniční záležitosti a cizojazyčné studijní programy 

statutární zástupce děkana  

 

 


