LL.M. v právu informačních
a komunikačních technologií
Moderní odborné vzdělávání, atraktivní zaměření
Mezinárodně uznávaný program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií je úzce
zaměřené dvouleté postgraduální studium určené pro zájemce o právní aspekty informačních
a komunikačních technologií.

Elitní pracoviště a odborníci s mezinárodním renomé –
předpoklad kvalitního vzdělávání
Program LL.M. je odborně zajišťován a garantován Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
a za jeho realizaci odpovídá Ústav práva a technologií. Tento ústav byl na Právnické fakultě zřízen
v roce 2010 jako první odborné pracoviště v České republice zaměřené na výzkum a výuku v oblastech
právní úpravy pokročilých technologií. Během své existence si ústav vybudoval v oboru práva
informačních a komunikačních technologií mezinárodní renomé a stal celoevropsky uznávanou
institucí. Vedle vědecké a pedagogické činnosti ústav úzce spolupracuje s českými a evropskými
justičními orgány, bezpečnostními sbory, státními orgány, špičkovými advokátními kancelářemi
a poradenskými společnostmi.

Obsah a zaměření programu – moderní informační
a komunikační technologie a jejich právní aspekty,
úzká specializace
Právo informačních a komunikačních technologií se dotýká řady oblastí soukromého a veřejného
práva. Neopomenutelný je též jeho evropský a mezinárodní rozměr. Moduly studijního programu jsou
zaměřeny tak, aby reflektovaly aktuální praktické problémy právní regulace vývoje a použití pokročilých
informačních a komunikačních technologií. Cílem programu je předat maximum znalostí a praktických
dovedností z tohoto vysoce specializovaného oboru.

Povinné moduly
Akademické psaní a právní kontext
Normativní systémy v kyberprostoru
Soukromé právo ICT
Veřejné právo ICT
Ochrana soukromí a osobních údajů
Duševní vlastnictví on-line
Elektronické důkazy
Softwarové právo
Kyberkriminalita
Právo e-commerce
Informační technologie v právní praxi

Volitelné moduly
Kryptografie a bezpečnostní technika
Právo kybernetické bezpečnosti
On-line řešení sporů
Elektronické informace a dokumenty v praxi
eGovernment a eJustice
Evropské a mezinárodní právní informační systémy

Personální zabezpečení
Odborným garantem programu je Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií. Výuku v programu zajišťují členové Ústavu práva a technologií a zástupci
dalších odborných pracovišť Právnické fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Na výuce se ve značné míře podílejí též špičkoví odborníci z právní praxe.
Mezi lektory programu jsou: Josef Donát (ROWAN LEGAL), Stanislav Kadečka (PrF MU), František Korbel (Havel & Holásek), Vašek Matyáš (FI MU), Michal
Petr (UPOL), Josef Prokeš (ÚOOÚ), František Púry (NS), Michal Ryška (KS Brno), Marián Svetlík (C4E) a další (úplný seznam vyučujících
na www.llm.law.muni.cz).

Cílová skupina
Cílovou skupinou programu jsou praktikující právníci všech právních profesí se zájmem
o informační a komunikační technologie. Díky volitelnému propedeutickému modulu
je program určen též zájemcům bez právnického vzdělání - IT specialistům, manažerům
v oboru ICT, bezpečnostním expertům, vedoucím pracovníkům veřejné správy aj.

Zahájení výuky a cena
V podzimním semestru 2017 bude výuka zahájena v měsíci září. Cena za 1 semestr
je stanovena následovně:
 pro absolventy právnických fakult: 37 500 Kč (bez DPH)
 pro ostatní zájemce: 40 500 Kč (bez DPH) – cena zahrnuje odborný kurs
propedeutického základu pro neprávníky

Přihláška
Přihlášky přijímáme písemně na příslušném formuláři nejpozději do 15. června 2017.

Další informace
Podrobné informace o programu naleznete na www.llm.law.muni.cz
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Veveří 70, 611 80 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 1211, E: info@law.muni.cz, www.law.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224
V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací.

DŮVODY KE VZDĚLÁVÁNÍ NA PrF MU
 Vzdělání je zajišťováno elitními odborníky s mezinárodním
renomé a rozsáhlými praktickými zkušenostmi
 V rámci vzdělávání dochází ke spojení vědy a praxe.
 V rámci České republiky je program svým zaměřením
jedinečný. Řešeny jsou konkrétní problémy a reaguje se
na aktuální právní rizika.
 Zaměření programu poskytuje prostor pro osobní rozvoj
a s ním spojený kariérní růst
 Získané poznatky jsou přímo uplatnitelné v českém,
evropském a mezinárodním korporátním prostředí
korporací, veřejné sféře a justici.
 Výuka probíhá o víkendech.

Kontaktní údaje
PRÁVNICKÁ FAKULTA MU
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Bc. Jana Cacková
+420 549 498 531
Jana.Cackova@law.muni.cz

