
Akademický senát Právnické fakulty na svém zasedání dne 26. 4. 2005 schválil dále 
uvedené návrhy změn vnitřních předpisů.  Akademickému senátu Masarykovy 
univerzity je tímto předkládám ke konečnému rozhodnutí.  
27. 4. 2005                                         JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., předseda AS PrF  
 

I. Zrušení Studijního řádu a Zkušebního řádu 
S účinností ke dni 31. 8. 2005 se zrušuje vnitřní předpis č. 2 Studijní řád schválený Akademickým senátem fakulty dne 6. 12. 1999 a Akademickým senátem MU dne 19. 12. 1999. 
S účinností ke dni 31. 8. 2005 se zrušuje vnitřní předpis č. 3 Zkušební řád schválený Akademickým senátem fakulty dne 6. 12. 1999 a Akademickým senátem MU dne 19. 12. 1999. 
II. Změna Statutu Právnické fakulty 
 1. S účinností ke dni 31. 8. 2005 se v Čl. 52 odst. 1 (Závěrečná ustanovení) zrušuje bod „2. Studijní řád“ a bod „3. Zkušební řád“. 
2. V čl. 53 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 8 a současně se vkládá nový odstavec 7, který zní:  

„(8) Dle výše citovaných ustanovení zákona schválil změny tohoto Statutu Akademický senát fakulty dne 26. dubna 2005 a Akademický senát univerzity dne...“ 
 
III. Změna předpisu č. 13 – Řádu celoživotního vzdělávání (s účinností od 1. 9. 2005)  S účinností od 1. 9. 2005 se v mění ustanovení Řádu celoživotního vzdělávání takto:  V čl. 7 odst. 2 se mění text na znění: „(2) Ustanovení Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „Studijní a zkušební řád“) se použije pro  plán programu CŽV přiměřeně“.  V čl. 24 se mění text na znění: „Pro účely programů CŽV se přiměřeně použije Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských programů MU“.  V Čl. 26 odst. 3 se mění text na znění: „(3) Používá-li Studijní a zkušební řád pojmu "souborná zkouška", rozumí se jím pro účely této části souhrnná zkouška“.  



V čl. 26 odst. 4 se mění text na znění „Používá-li Studijní a zkušební řád pojmů "státní zkouška" nebo "obhajoba bakalářské práce", rozumí se jím pro účely této části obhajoba absolventské práce“.  V čl. 26 odst. 6 se mění text na znění „Používá-li Studijní a zkušební řád pojmu "zkušební komise pro státní zkoušku", rozumí se jím pro účely této části komise pro závěrečnou zkoušku“.  V čl. 44 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4 a současně se vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, schválil změny tohoto Řádu celoživotního vzdělávání s účinností od 1. 9. 2005 Akademický senát fakulty dne 26. dubna 2005 a Akademický senát univerzity dne…“   
 


