Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r.
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
zaprasza na
Kurs Prawo i Biznes w Oriencie
w roku akademickim 2017/2018

Nazwa kursu: Kurs Prawo i Biznes w Oriencie
Kierownik kursu: dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. UWr
Forma prowadzenia kursu: tryb niestacjonarny (soboty – niedziele), średnio 2-3 zjazdy w miesiącu
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: od września 2017 r.
Adresat kursu:
1) Studenci studiów licencjackich i magisterskich
2) Uczniowie szkół średnich
3) Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną w sposób pośredni
lub bezpośredni z krajami bliskiego i dalekiego wschodu – w szczególności z krajami muzułmańskimi,
Japonią i Chinami – zainteresowane pogłębieniem wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy
zawodowej; nabyciem nowych doświadczeń w zakresie: a) kultur prawnych krajów muzułmańskich,
Japonii i Chin; b) znajomości kultury i etykiety biznesowej krajów muzułmańskich, Japonii i Chin; c)
zapoznaniem się z podstawami prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego tychże krajów.
4) Pozostałe osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat prawa i kultury biznesowej krajów
muzułmańskich, Japonii i Chin, a w szczególności prawa biznesowego, handlowego i gospodarczego
tych krajów, jak również szeroko rozumianej etykiety biznesowej.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu kursu: Ukończenie kursu jest równoznaczne z uzyskaniem
certyfikatu z zakresu znajomości podstaw prawa i biznesu w krajach bliskiego i dalekiego wschodu.
Zasady odpłatności: Opłata za kurs – 1800 PLN (jeden tysiąc osiemset złotych), płatna na zasadach
określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych (istnieje możliwość rozłożenia na raty); brak
opłaty rekrutacyjnej.
Warunki ukończenia kursu: Zrealizowanie programu przewidzianego w planie Kursu, uregulowanie
wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu Wrocławskiego
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem w Kursie do dnia 31 sierpnia 2017 r. muszą złożyć następujące
dokumenty:
1.
formularz zgłoszeniowy (zamieszczony w zakładce „do pobrania)
2.
kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Dokumenty można składać osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia (www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl) lub przesłać listem poleconym na adres Sekcji.

Warunkiem przyjęcia jest, poza złożeniem w/w dokumentów, podpisanie umowy o warunkach
wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne w ramach Kursu. Umowa z uczestnikiem zostanie
podpisana w dniu pierwszych zajęć.
Wykładowcy: Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich WPAiE oraz ekspertów
Pracowni Badań Praw Orientalnych działającej przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych tegoż
Wydziału, którzy specjalizują się w znajomości kultur prawnych krajów bliskiego i dalekiego wschodu,
których kurs dotyczy.
Program Kursu
Program kursu zakłada realizację 60 godzin zajęć dydaktycznych.

Zakres tematyki kursu
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ISLAM
Wstęp do prawa szariatu:
1. geneza i rozwój islamu – Arabia
przed islamem (dżahilija)
2. wystąpienie Proroka Mahometa wiara i dogmat w islamie;
3. filary wiary: szahada (wyznanie
wiary), salat (pięciokrotne modły
w środku dnia), zakat (jałmużna
przepisana prawem), saum (post
w miesiącu ramadanie) i hadżdż
(pielgrzymka do Mekki);
4. źródła prawa muzułmańskiego:
Koran, Sunna, Idżma, Kijas;
5. szkoły prawa muzułmańskiego:
hanaficka, szafiicka, malikicka,
hanbalicka.
Podstawy islamskiego prawa
cywilnego
1. geneza i rozwój
2. własność
w
prawie
muzułmańskim
3. prawo spadkowe
4. zarys prawa rodzinnego
Podstawy
finansów
muzułmańskich
1. geneza i rozwój
2. powstanie i zasady bankowości
islamskiej
3. islamskie instrumenty finansowe
4. islamskie prawo podatkowe
Podstawy islamskiego prawa
handlowego
1. główne zasady handlu w islamie
2. umowa
w
prawie
muzułmańskim
3. rodzaje umów
4. pozycja stron umowy
Eksport
do
krajów

Forma i
wymiar
czasowy
zajęć
W
(30h)
W
(4,5h)

W (6h)

Prowadzący

dr hab. prof.
nadzw. UWr
Mirosław
Sadowski
Pracownik Katedry
Doktryn Politycznych
i Prawnych Wydziały
Prawa Administracji i
Ekonomii, radca
prawny, założyciel i
kierownik Pracowni
Badań Praw
Orientalnych.
mgr Małgorzata
Samojedny ekspert Pracowni
Badań Praw
Orientalnych
mgr Katarzyna
Sadowa - ekspert
Pracowni Badań
Praw Orientalnych
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mgr Agnieszka
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Pracowni Badań
Praw Orientalnych
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muzułmańskich
a
produkty
haram
produkty zabronione w islamie
handel międzynarodowy i jego
ograniczenia
Podstawy islamskiego prawa
karnego
klasyczne prawo karne islamu
przestępstwa i ich rodzaje w
klasycznym
prawie
karnym
islamu
wina
kara
rola
sędziego
i
klasyczny
muzułmański proces karny
współczesne
muzułmańskie
prawo karne
Miejsce kobiety w islamskim
systemie prawnym
status kobiety według doktryny
islamskiej
status
kobiety
w
prawie
cywilnym
status kobiety w prawie karnym
JAPONIA

Etykieta biznesowa Japonii
1. kaisha - struktura i hierarchia w
firmach japońskich,
2. mowa
formalna
zwroty
grzecznościowe,
3. prezencja w biznesie,
4. meishi - kultura wizytówki,
5. negocjacje po japońsku,
6. omiyage
prezenty
jako
nierozłączny element kultury
biznesowej,
7. spotkania biznesowe - miejsca i
forma spotkań,
8. gesty - mowa ciała.
Kaizen - Japońska strategia
ciągłego doskonalenia się
1. podstawowe założenia filozofii
kaizen;

W
(4,5h)

W
(4,5h)

W
(20h)
W
(1,5h)

W (3h)

3. kaizen w pracy;
4. narzędzia
doskonalenia
procesów metodą kazein.
Podstawy japońskiego systemu
zarządzania
1. podstawowy japoński model
zarządzania i porównanie z
modelem zachodnim;
2. ogólne
omówienie
metody
zarządzania: JIT (Just-In-Time),

mgr Urszula
Muszalska współpracownik
Pracowni Badań Praw
Orientalnych
mgr Barbara
Jelonek - ekspert
Pracowni Badań Praw
Orientalnych

2. kaizen w życiu codziennym;
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dr hab. prof. nadzw.
UWr Mirosław
Sadowski
Pracownik Katedry
Doktryn Politycznych i
Prawnych Wydziały
Prawa Administracji i
Ekonomii, radca
prawny, założyciel i
kierownik Pracowni
Badań Praw
Orientalnych.
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Kanban, Jidoka, TQM
Podstawy finansów japońskich
geneza i rozwój
zasady bankowości japońskiej
japońskie
instrumenty
finansowe
japońskie prawo podatkowe
Podstawy japońskiego prawa
korporacyjnego
prawo handlowe – zasady
handlu; rodzaje umów; strony w
umowie;
prawo spółek – rodzaje spółek;
specyfika japońskich spółek.
Działalność
gospodarcza
w
Japonii
założenie
działalności
gospodarczej w Japonii
dotacje
status
zagranicznego
przedsiębiorcy na japońskim
rynku.
CHINY
Teoretyczne
i
filozoficzne
uzasadnienie budowy systemu
prawnego w Chińskiej Republice
Ludowej; konstytucja Chińskiej
Republiki Ludowej
Biznes, etykieta biznesowa,
pozaprawne
aspekty
wpływające na powodzenie lub
jego brak w relacjach z
obywatelami ChRL
Struktura podatkowa; prawne
uregulowania
stref
ekonomicznych,
przykłady
polskich firm działających na
terytorium ChRL
Podstawy
prawa
własności
intelektualnej; podstawy prawa
handlowego
Prawo publiczne; prawo karne,
problemy i ryzyka dla biznesu
związane z gałęziami prawa
publicznego
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mgr Małgorzata
Kania – ekspert
Pracowni Badań Praw
Orientalnych

W
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mgr Michał Sikora ekspert Pracowni
Badań Praw
Orientalnych
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