ROZHODCE
specialista na rozhodčí řízení
(LL.A. Law Litigation Arbiter®)

Studujte v českém jazyce, dva semestry*, distanční studium

Profesní vzdělávací program
ROZHODCE (LL.A. Law Litigation
®
Arbiter ) jsme připravili zejména
pro uchazeče, kteří poskytují či
zamýšlejí poskytovat své služby
jako rozhodci, případně usilují o
získání hlubších znalostí o rozhodčím řízení.
O STUDIU
V průběhu studia absolvuje student celkem dvanáct
modulů. Studium je rozloženo na dva semestry po
šesti modulech (v druhém semestru je šestým modulem disertační práce). U vybraných modulů se v
rámci semestru konají tři tematická setkání, každé v
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rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná.
Student se na plnění studijních povinností připravuje
konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci
(každý student obdrží přístupové heslo).
Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého modulu seminární práci, tato práce je poté
klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.
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ZÁKLADNÍ MODULY PROGRAMU
I.semestr

II.semestr

•

Soudní a rozhodčí řízení

•

Rozhodnutí v rozhodčím řízení a jeho přezkum

•

Obchodní právo – Smluvní právo pro manažery

•

Insolvenční a exekuční právo

•

Mezinárodní obchodní právo

•

Time management

•

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

•

Mezinárodní obchod a světová ekonomika

•

Mezinárodní a tuzemská arbitráž

•

Mezinárodní finance

•

Sociální a komunikační dovednosti manažera

•

Disertační práce

KONTAKTUJTE NÁS
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