LL.M.
Public Law

Studujte v českém nebo slovenském jazyce, dva semestry*,
distanční studium

Profesní vzdělávací program
Master of Laws Public Law (LL.M.)
je tradiční a uznávaný model
studia, který je zaměřen
na veřejné právo.
V západních zemích je to akademický titul udělovaný absolventům postgraduálního právnického
studia, a to nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vzděláním. Program je připraven
pro absolventy právních studií, ale je vhodný i pro
další zájemce o studium této profesní specializace. Program je připraven především pro zaměstnance státní správy a samosprávy, resp. pro
všechny zájemce studium této specializace LL.M.,
kteří hodlají porozumět základním disciplínám veřejného práva.
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O STUDIU
V průběhu studia absolvuje student celkem dvanáct modulů. Studium je rozloženo na 2 semestry. 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

•

Organizace veřejné správy

•

Budování public affairs

•

Obecná část správního práva

•

Time management

•

Veřejná komunikace a praktická rétorika

•

Právo územně samosprávných celků

•

Evropská veřejná správa

•

Správní soudnictví

•

Evropské právo

•

Rozpočty měst a obcí

•

Sociální a komunikační dovednosti manažera

•

Disertační práce

KONTAKTUJTE NÁS
podatelna@ustavprava.cz

Telefon: 224 247 011

Mobil: 608 579 570

Fax: 224 281 226
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