Potvrzení na PrF MU přijato dne:

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
ODBORNÉ PRAXE

Jméno a příjmení:
UČO:
Semestr:
Vykonáno
prostřednictvím MU:

Mobil:
E-mail:
ANO

Poskytovatel

Název:
Adresa:

Zodpovědná osoba

Jméno a příjmení:
Funkce:
E-mail:
Telefonní číslo:

Praxe se uskutečnila

NE

Kód/y praxe:

Celkem dnů*

(od – do)
* pracovním dnem se rozumí minimálně 8 odpracovaných hodin.
Praxe v podzimním semestru musí být absolvovaná od 1. 9. do 31. 1. Praxe v jarním semestru musí být absolvovaná od 1. 2. do 31. 8.

Co student na praxi
dělal?

Jak si student na
praxi vedl?
(zejména pracovní aktivita a
iniciativa, samostatnost při
plnění úkolů, organizační a
komunikační schopnosti,
odborné znalosti a
předpoklady apod.)

Hodnocení
vypracoval:
(jméno, místo, podpis,
razítko)

nepoužíváme razítko ☐
studentovi předáno dne:

Jak se mi na praxi
líbilo?*
(student může ohodnotit
přínosnost praxe, náplň praxe,
atd.)

S hodnocením jsem
byl seznámen:
(podpis studenta)
*vyplní student před odevzdáním na PrF MU

Hodnocení
vyučujícího:

U

Datum:

/

N

Důvod:

Podpis:

Instrukce pro absolvování odborné praxe:








student se může k příslušné praxi přihlásit kdykoliv během akademického roku pomocí Rozpisu témat, na
základě tohoto přihlášení mu bude zaregistrován příslušný předmět odborné praxe. V případě splnění podmínek odborné
praxe mu bude po odevzdání Potvrzení o absolvování odborné praxe (dále jen Potvrzení) udělen zápočet. K Rozpisu
témat musí být student přihlášen před nástupem na praxi, v případě nepřihlášení nebude praxe uznána jako Odborná
praxe,
odevzdání Potvrzení na PrF MU (podatelna, kancelář odborných praxí) – Potvrzení musí být odevzdané:
o nejpozději do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele a současně
o v podzimním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období nebo
o v jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období, resp. prodlouženého
zkouškového období,
o 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.
předměty odborné praxe je nutné vykonat ve dvou fázích (platí pro studenty, kteří nastupovali od ak.r. 2014/15):
o fáze 1: student musí vykonat dva předměty odborné praxe ze skupiny A (Advokacie, Justice - civilní oblast,
Nestátní nezisková organizace, Notářství, Exekutorský úřad, Podniková praxe, Ostatní praxe, tj. taková, která
není způsobilá být zařazena do jiné kategorie) Předměty odborné praxe ze skupiny A může vykonat ve stejné
oblasti a u stejného poskytovatele,
o fáze 2: student musí vykonat dva předměty odborné praxe ze skupiny B (Advokacie, Finanční správa, Justice
- trestní oblast, Státní správa, samospráva, Ústřední orgány státní správy, Podniková praxe, Ostatní praxe, tj.
taková, která není způsobilá být zařazena do jiné kategorie), a to nejdříve v 8. semestru, přičemž podmínkou
je absolvování dvou předmětů odborné praxe fáze 1. Předměty odborné praxe ze skupiny B může student
vykonat ve stejné oblasti a u stejného poskytovatele. Pokud student vykonává praxe ve stejné oblasti jako ve
fázi 1, pak je musí vykonat u jiného poskytovatele,
u vybraných poskytovatelů (seznam na www.praxe.law.muni.cz) lze praxi absolvovat pouze prostřednictvím Oddělení
právní praxe a klinik (kontakt viz webové stránky) nebo dle instrukcí uvedených v nabídce odborné praxe (webová
stránka, vývěska IS, e-mail, nástěnka).

Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Veveří 70, 611 80 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 8531, E: Jana.Cackova@law.muni.cz, www.law.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224
V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací.

