
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
klade důraz na rozvoj kvalitního právního vzdělávání
s velkým podílem praktických forem výuky. Preferováno 
je dovednostní učení v menších skupinách. Výuku vedou
špičkoví odborníci, kteří přednáší například pro Justiční
akademii či Českou advokátní komoru.

STUDUJ V OLOMOUCI — UNIVERZITNÍM MĚSTĚ
Univerzita Palackého je moderní vysokou školou v historické a přátelské Olomouci. 
Na osmi fakultách najdete 800 trendy studijních programů a potkáte studenty 
ze 100 zemí světa. V nabídce je prakticky vše od učitelství, teologie, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské 
obory. Lze si vybrat studium jednoho studijního programu, nebo u některých 
zkombinovat dva, někdy i mezi různými fakultami. Při výběru dvou studijních zaměření 
dejte pozor na to, že závěrečná práce se píše jen z hlavního (maior) programu. 

Poznejte český Oxford, vše o něm najdete na www.univerzitnimesto.cz
Podrobný přehled studijních programů na www.studium.upol.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY PRÁVNICKÉ FAKULTY
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022, AKADEMICKÝ ROK 2022/2023)

 � Právo a právní věda (M)
 � Právo ve veřejné správě (B)

(B) prezenční bakalářské studium, 3 roky

(M) prezenční magisterské studium, 5 let

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Podává se na webu www.prihlaska.upol.cz. 
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou e-přihlášku

Termín podání přihlášky: 
1. 11. 2021 — 15. 3. 2022 bakalářský a magisterský studijní program



PRÁVNICKÁ FAKULTA UP
studijní oddělení
17. listopadu 8 | 779 00  Olomouc
+420585 637 510–11 | +420 585 637 706
studijni.pf@upol.cz

www.pf.upol.cz
www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP
www.instagram.com/pf_upol
www.youtube.com/PalackyUniversity

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
11. 12. 2021 | 4. 2. 2022 | 5. 3. 2022 | 2. 4. 2022 | 30. 4. 2022 | 21. 5. 2022 *
* Další informace na webu www.scio.cz/nsz/terminy

Právnická fakulta bude pro přijímání vycházet z výsledků testů OSP (obecné studijní 
předpoklady) a ZSV (základy společenských věd) v rámci Národních srovnávacích 
zkoušek organizovaných společností www.scio.cz. Uchazeč, který podá e-přihlášku, 
bude mít možnost absolvovat jeden kompletní test (OSP a ZSV) dne 21. 5. 2022 
zdarma.

Právo ve veřejné správě (B)
Předpokládáme přijetí 55—60 uchazečů. V minulém přijímacím řízení poslední 
přijatý dosáhl percentilu 87,0 při nejvyšším možném zisku 200. 

Právo a právní věda (M)
Předpokládáme přijetí 270—280 uchazečů. V minulém přijímacím řízení poslední 
přijatý dosáhl percentilu 132,0 při nejvyšším možném zisku 200.

Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webech 
www.pf.upol.cz (o fakultě/úřední deska/přijímací řízení) či www.studium.upol.cz.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP
pátek 3. prosince 2021
sobota 15. ledna 2022


