LLM studium - studijní plán
Obor: Corporate Master of Laws (LLM)
1. semestr
Kód předmětu

LLM_KP
LLM_CG
LLM_HOP
LLM_MPS
LLM_OE

Název předmětu
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Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů
Evropské mezinárodní právo soukromé
Personální management pro právníky
Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku
Management osobního rozvoje
Diplomová práce
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Informace o studijním oboru:
Profesní studijní program Corporate Master of Laws (LLM) je určen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery
právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva.
Tento studijní LLM program proto zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo
a způsoby řešení úpadku. V dnešní době již není možné obejít se bez znalosti souvislostí s právem mezinárodním, proto studenti absolvují také předměty jako je
Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu, přičemž je vždy kladen důraz na praktické využití
daných znalostí.
Ačkoli je tento studijní LLM program zaměřen primárně na oblast obchodního a korporátního práva, obsahuje také předměty, které mohou absolventi využít i v
případě, že se rozhodnou založit a provozovat vlastní advokátní kancelář. Kromě prohloubení znalostí v již zmíněných odborných právnických oblastech se proto
v rámci předmětu Personální management pro právníky naučí správnému vedení týmu, v rámci předmětu Obchodní etika a komunikace se zákazníky se zase
dozvědí, jak správně komunikovat se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí se také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu
a etického přístupu.
Jelikož je práce v oblasti práva velmi náročná a zodpovědná, slouží předmět Management osobního rozvoje k tomu, aby se studenti naučili správně pracovat
také s potenciálem své vlastní osobnosti.
Studium je dvousemestrální, je zakončeno obhajobou diplomové práce, slavnostní promocí a udělením profesního titulu LL.M. za jménem.
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Mgr. Eva Mečířová, vedoucí studijního oddělení, Email: studijni@cemi.cz, Tel.: +420 724 243 959

