Pracovní právo pro personalisty 2013
2. ročník / 2013
V lednu 2013 začíná druhý ročník kurzu Pracovní právo pro personality realizovaného v rámci programu
celoživotního vzdělávání Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze.
Přednášky vedou advokátky JUDr. Nataša Randlová a Mgr. Romana Kaletová, které se zaměřují na aplikaci
pracovního práva v praxi a na poradenství personalistům v různých typech organizací. Jako speciální hosté
vystoupí Doc Petr Hůrka PhD. (PFUK), JUDr. Ladislava Steinichová (MPSV), Mgr. Šárka Hájková (Krajský soud
v Praze) a Ing. Ditta Hlaváčková (daňová kancelář Proxy).
Kurz tvoří 10 modulů s akademickou pauzou v době letních prázdnin.
Setkání studentů a vyučujících se bude konat každý měsíc ve čtvrtek od 12.30 do 15.50 hodin. Místo konání i
konkrétní termíny přednášek budou upřesněny v září 2012.
Účastníci kurzu se seznámí zejména se zákoníkem práce jako nejdůležitějším právním předpisem v odvětví
pracovního práva, ale také s českou a evropskou judikaturou různých pracovněprávních kauz. Tímto způsobem
si osvojí pracovněprávní předpisy ve vztahu ke konkrétním situacím, se kterými se setkávají při své práci.
Kurz je interaktivní a dává také prostor k výměně cenných zkušeností z personalistické praxe mezi jednotlivými
účastníky. Praktické zaměření kurzu a sdílení know-how oceňují personalisté, kteří studují první ročník:
 Pavel Sáňka, vedoucí personálního oddělení, Reinfurt ČR: „Kurz velmi vhodně spojuje teorii s naší
každodenní praxí a je podle mého na nadstandardní úrovni.“
 Dagmar Humlová, HR Specialist, LBBW Bank: „Teorie je vysvětlována na praktických příkladech, a nové
poznatky se tak v praxi lépe a snadněji aplikuji. Navíc jsem si udělala představu, jak funguje personalistika
v jiných společnostech a firmách různé velikosti.“
 Jitka Dvořáková, SMB Manager & Operations Supervisor, Manpower: „Jako manažerka personální
agentury, která má za cíl maximálně dodržovat pracovní právo, jsem dlouho hledala kurz, který by mne
zasvětil do detailu zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů. Kurz na katedře andragogiky předčil moje
očekávání, jednotlivé lekce jsou připraveny do detailu, po každé lekci je pro mne zábavou vyplnit domácí
úkol a zopakovat si tím učivo a navíc frekvence lekcí jednou měsíčně je snadno zvládnutelná při plném
pracovním nasazení.“
Kurz PRACOVNÍHO PRÁVA PRO PERSONALISTY bude zakončen písemnou zkouškou, po jejímž složení získají
absolventi osvědčení vydané FF UK v Praze.
Více
informací
včetně
programu
http://andragogika.ff.cuni.cz/node/182.
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Kapacita kurzu je omezená na 40 účastníků. Prosím, pokud budete mít o kurz Pracovního práva pro personalisty
2013 zájem, přihlaste se co nejdříve.

