Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
Doradca restrukturyzacyjny – przygotowanie do egzaminu

Cel:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla osób pragnących zostać
doradcą restrukturyzacyjnym.
Studia podyplomowe „Doradca restrukturyzacyjny” przygotowują do zdania egzaminu
państwowego osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 15 czerwca 2007 roku o
licencji doradcy restrukturyzacyjnego.
Czas trwania studiów: 2 semestry
CENA: 2 900 zł

Opis kierunku:
Program kształcenia na kierunku Doradca restrukturyzacyjny jest skoncentrowany na
zagadnieniach w obszarze nauk społecznych w dziedzinie prawa z elementami ekonomii.
Celem programu jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu prawa
restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
Absolwent studiów jest przygotowany do pełnienia roli pełnomocnika dłużnika lub
wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo postępowaniu upadłościowym na
każdym etapie ich trwania.
Do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego po ukończeniu studiów podyplomowych
niezbędne jest złożenie egzaminu państwowego, do którego to studia przygotowują.

Adresaci:
Studia skierowane są do osób pragnących przygotować się do egzaminu na doradcę
restrukturyzacyjnego, w szczególności do:


absolwentów prawa,



aplikantów radcowskich lub adwokackich,



radców prawnych lub adwokatów,



członków zarządów i rad nadzorczych osób prawnych



pracowników firm i oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach,



pracowników banków i innych instytucji finansowych,



ekonomistów,



doradców finansowych.

Program studiów obejmuje 178 godzin
Część I
Prawo restrukturyzacyjne – 48 godz.








Zagadnienia wprowadzające,
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych,
Szczególne postępowania restrukturyzacyjne,
Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
Pisma procesowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
Zadania problemowe.
Część II
Prawo upadłościowe – 48 godz.










Zagadnienia wprowadzające,
Postępowanie o ogłoszenie upadłości
Przebieg postępowania upadłościowego
Międzynarodowe postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
Szczególne postępowania upadłościowe
Upadłość konsumencka
Pisma procesowe w postępowaniu upadłościowym
Zadania problemowe
Część III
Pozaprawne aspekty restrukturyzacji i upadłości – 16 godz.






Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Wycena przedsiębiorstwa w kryzysie
Proces tworzenia programu naprawczego
Marketing w warunkach kryzysowych
CZĘŚĆ IV
WARSZTATY – 30 godz.






Sprawozdania finansowe
Ocena sytuacji przedsiębiorstwa – praktyka
Analiza potencjału przedsiębiorstwa
Tworzenie planu restrukturyzacyjnego

Część V
Wybrane zagadnienia uzupełniające 36 godz.





Systemy informacji gospodarczej w praktyce,
Postępowania sądowe i egzekucyjne z udziałem nadzorcy, zarządcy albo syndyka,
Wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, mediacje w i współpraca z organami
postępowania – rola doradcy restrukturyzacyjnego,
Orzecznictwo sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

