Organizace odborných praxí
Co musíte udělat před vykonáním odborné praxe?
1) Přihlásit se k Rozpisu témat Odborná praxe
 kdykoliv během akademického roku (praxi není nutné registrovat v registračním
období)
 přihlásit se k Rozpisu témat musíte před nástupem na Odbornou praxi
 jednotlivé Rozpisy témat Odborná praxe podzim 2016 najdete v IS (agenda Student
-> sekce během studia -> Rozpisy témat -> Odborná praxe I., II., III., IV. podzim
2016)
 Odborné praxe v Rozpisu témat je nutné zapisovat postupně 1 až 4

2) Vyplnit formulář MPX Odborná praxe
 formulář musíte vyplnit před nástupem na Odbornou praxi
 odkaz na formulář najdete v konkrétním Rozpisu témat
 pokud absolvujete více praxí během jednoho semestru musí být ke každému
předmětu MPX Odborná praxe vyplněný formulář
 vyplňujete: jméno, příjmení, UČO, semestr, datum nástupu na praxi, poskytovatel,
místo výkonu praxe

3) Podepsat potřebné dokumenty z fakulty
 o organizaci a nutnosti podpisu některých dokumentů vás budeme informovat

4) Podepsat potřebné dokumenty od poskytovatele odborné praxe
 pouze, pokud to vyžaduje poskytovatel

Organizace odborných praxí
Co musíte udělat po vykonání odborné praxe?
1) Nechat si vyplnit Potvrzení o absolvování odborné praxe






formulář na www.praxe.law.muni.cz
vyplňuje zodpovědná osoba za poskytovatele
nutný je originální podpis a razítko poskytovatel praxe
podepisuje i student (na důkaz souhlasu s uvedenými informacemi)
odevzdaní Potvrzení o absolvování odborné praxe (podatelna, kancelář
Odborných praxí)
 nejpozději do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele a
současně
 v podzimním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem
zkouškového období nebo
 v jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového
období, resp. prodlouženého zkouškového období
 student před SZZk musí Potvrzení odevzdat nejpozději 5 pracovních dní
před první částí státní závěrečné zkoušky
 při nedodržení výše uvedených termínů nebude možné praxi uznat

Když si nevíte rady ……
 podívejte se na www.praxe.law.muni.cz
 pište na praxe@law.muni.cz
 stavte se v kanceláři č. 019
 Bc. Jana Cacková (549 498 531, email: Jana.Cackova@law.muni.cz)
 Bc. Bára Kučerová (549 495 958, email: Bara.Kucerova@law.muni.cz)

