
Univerzita 
otevřená pro 
každého
Univerzita třetího věku ZČU je určena všem, kdo mají 
chuť se vzdělávat. Obsahová náplň většiny nabízených 
kurzů je odborně na úrovni, která odpovídá náplni 
bakalářských a magisterských předmětů standardního 
studia. Přihlásit se může každý, kdo dosáhl věku potřeb-
ného pro přiznání starobního důchodu či občané v inva-
lidním důchodu, a to bez ohledu na předchozí vzdělání. 
Kromě Plzně má Univerzita třetího věku dalších 
11 pracovišť po celých západních Čechách: v Chebu, 
Aši, Sokolově, Tachově, Klatovech, Plasích, Karlových 
Varech, Mariánských Lázních, Stříbře, Spáleném Poříčí 
a Zbirohu. Její posluchači mohou navštěvovat kurzy 
poskládané z celého spektra, které ZČU nabízí. Každo-
ročně se do nich zapíše na dva tisíce zájemců. Součástí 
výuky jsou také exkurze, výlety či letní škola. Univer-
zita třetího věku ZČU má skvělou reputaci a vysokou 
návštěvnost díky kvalitním přednášejícím.

Stejně oblíbená je i Dětská univerzita, kterou pořádá 
od roku 2014 pedagogická fakulta. Pro žáky základ-
ních škol a nižších ročníků gymnázií je to výborná 
příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím 
a zároveň možnost využít svůj volný čas k získávání 
zkušeností a vzdělání.

Univerzita třetího věku je určena všem seniorům, kteří mají 
chuť se dále vzdělávat.

Při studiu na dětské univerzitě si žáci základních škol vyzkoušejí, jaké 
to je, studovat na vysoké škole.

Součástí studia na Univerzitě třetího věku je i slavnostní promoce.

Fakulta sídlila v budově bývalého krajského výboru KSČ. Do současné 
se přestěhovala v roce 2006.

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy fakulty právnické
v sadech Pětatřicátníků 14 v roce 2006.

Studenti právnické fakulty.

Fakulta 
právnická
Ignorantia legis neminem excusat
Neznalost zákona nikoho neomlouvá

Z nadšení plzeňských právníků, za podpory města 
a osobností z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR 
vznikla v roce 1993 právnická fakulta. Výuka byla 
zahájena v podobě pětiletého prezenčního magisterské-
ho studia, kdy do 1. ročníku nastoupilo 209 studentů. 
Studium bylo rozděleno do tří bloků: teoreticko-histo-
rického, judiciálního a státovědního. První absolventi 
promovali v roce 1998; od té doby z fakulty vzešlo již 
několik tisíc absolventů.

Právnická fakulta se řadí mezi čtyři fakulty českých 
veřejných vysokých škol, poskytujících právnické 
vzdělání. V současné době má akreditovaný magister-
ský studijní program Právo a právní věda (obor Právo), 
bakalářský studijní program Právní specializace (obor 
Veřejná správa), navazující magisterský studijní pro-
gram Veřejná správa (obor Veřejná správa) a doktorský 
studijní program Teoretické právní vědy (obor Ob-
čanské právo). Na fakultě působí odborníci, kteří jsou 
známí nejen pro svoji skvělou teoretickou erudici, ale 
také pro svoji vynikající práci na poli legislativní a apli-
kační praxe. Mimo jiné zasedají v poradních orgánech 
Vlády ČR, jsou nezřídka soudci, uznávanými advokáty, 
exekutory, rozhodci a insolvenčními správci.
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1992 1993vzniká Univerzita třetího věku
byl zaveden kreditní systém výuky a spuštěny 
webové stránky ZČU – jako první v České 
republice
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1993 1995 založena právnická fakulta rektor Jiří Holenda vstupuje do druhého 

funkčního období


