LL.M. Rozhodce a mediátor
Cílem studia LL.M. Rozhodce a mediátor je nejen seznámit posluchače s tuzemskou a mezinárodní právní úpravou
rozhodčího řízení a mediace, ale poskytnout mu konkrétní vodítko k tomu, jak se stát rozhodcem či mediátorem
a být připraven na to, praxi rozhodce a mediátora skutečně vykonávat. Garantem programu je ředitel Ústavu
práva a právní vědy, o.p.s. a dlouholetý aktivní rozhodce JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA. Oblast mediace
garantuje exministryně spravedlnosti ČR, advokátka a mediátorka JUDr. Daniela Kovářová.

I. semestr

II. semestr

1. Rozhodčí řízení v tuzemsku
(JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)

1. Rozhodčí řízení v judikatuře soudů
(JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)

2. Mediace v občanských a obchodních věcech
(JUDr. Daniela Kovářová)

2. Mezinárodní obchodní právo
(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

3. Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž
(JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA)

3. Jak se stát profesionálním mediátorem
(JUDr. Daniela Kovářová)

4. Insolvenční právo
(JUDr. Stanislav Sviták)

4. Exekuční právo
(JUDr. Erik Smola)

5. Povinně volitelný předmět

5. Povinně volitelný předmět

III. semestr
1. Metodologie závěrečné práce
(PaedDr. Václav Netolický)
2. Závěrečná práce
Oproti klasické koncepci studia je na naší instituci výuka intenzivní, proto se studuje pouze 12-14 měsíců. V průběhu studia
absolvuje student celkem 11 modulů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti modulech (ve třetím semestru je pouze modul
Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce). U vybraných modulů se v rámci semestru
konají vždy 2-4 tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Student se na plnění studijních
povinností připravuje absolvováním tematických setkání, 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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