Dovolujeme si Vás pozvat na

čtyřdenní studijní pobyt ve Velké Británii
zaměřený na

PRAKTICKÉ FORMY
PRÁVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Northumbria Law School, Northumbria University
York Law School, University of York
Derby Law School, University of Derby
ve dnech 7. 5. ‐ 10. 5. 2013
Northumbria Law School
Studentská právní kancelář je velmi úspěšný program právního vzdělávání, v rámci kterého
studenti poskytují klientům právní poradenství a zastoupení jako součást jejich akademického
a profesního rozvoje. Kancelář poskytuje komplexní právní služby jako jakákoliv jiná advokátní
kancelář. Nad prací studentů dohlíží praktikující právníci, kteří jsou rovněž odpovědní za to, že
klienti obdrží profesionální služby.
http://www.northumbria.ac.uk/sd/academic/law/slo/training_placements/?view=Standard
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University of York
York Law School jako jediná škola v Británii používá při výuce budoucích právníků tzv. problem‐
based learning – specifickou praktickou formu výuky. Studenti po celou dobu studia pracují
ve studentských právních kancelářích (ve skupinách podle zvoleného zaměření) a s podporou
lektora řeší případy založené na faktech. Metoda studentům umožňuje rozvinout nejen jejich
analytické schopnosti, ale také komunikační a manažerské dovednosti. Vedle této metody má York
Law School také klinický vzdělávací program. http://www.york.ac.uk/law/

University of Derby
Derby Law School se zaměřuje na praktické formy právního vzdělávání ‐ studenti mají možnost
trénovat právnické dovednosti při simulovaných soudních řízeních, při vyjednávání nebo ve
vybavené kriminalistické laboratoři. Kromě toho má Derby Law School dlouhodobý klinický
program. Tento model je rozdílný od modelu na Northumbria Law School v tom, že fakulta nemá
právní kancelář ve své budově, ale studenti pracují na stážích mimo univerzitu.
http://www.derby.ac.uk/law/careers/law/law‐clinic
Cestovné, ubytování i stravné je hrazeno z projektu „DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ VÝZKUMU,
PRAXE A VÝUKY PRÁVA,“ reg. č. CZ 1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Přesné datum konání (včetně času stráveného cestováním):
 6. 5. 2013 odlet z Prahy do Newcastle
 11. 5. odlet z Newcastle do Prahy
Kontakt: Mgr. Vendula Zahumenská, vendula.zahumenska@law.muni.cz

Pobyt je pořádán v souvislosti s realizací projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky
práva” (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044)
Akci zajišťuje partner projektu Pro bono Aliance.
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