Школа морського права
З 20 жовтня 2015 року на базі факультету морського права та менеджменту
спільно з Юридичним бюро Сергійових розпочала роботу "Школа морського права",
яка надає можливість курсантам факультету, майбутнім юристам, ознайомитися з
теоретичними та практичними аспектами морського права.
Розклад і тематика лекцій для факультету морського права та менеджменту:
1 Лекція - Поняття і обов'язкові реквізити трудового договору моряка. Колективна
угода як невід'ємна частина трудового договору.
20 жовтня 2015 року
2 Лекція - Невиконання фінансових зобов'язань судновласником / роботодавцем:
Юридична допомога морякам у разі невиплати заробітної плати. Відповідальність
судновласника / роботодавця щодо фінансових наслідків хвороби, травми або смерті
моряка, що сталися під час або внаслідок роботи на судні.
Забезпечення вимог. Арешт судна.
5 листопада 2015 року
3 Лекція - Правове регулювання та практичні аспекти діяльності посередників у
працевлаштуванні за кордоном.
1 грудня 2015 року
Також, в рамках роботи "Школи морського права", фахівці Юридичного бюро
Сергійових проведуть кілька лекцій для курсантів судноводійного, судномеханічного,
факультету автоматики та електромеханіки за наступними темами:
1 Лекція - Трудовий договір моряка і колективна угода як інструменти захисту під час
і після рейсу.
4 листопада 2015 року
2 Лекція - Правові рекомендації для моряків: що повинен знати кожен моряк?
Перший крок на шляху до успішного працевлаштування моряка: як правильно
вибрати крюінг і не попастися в пастку шахраїв?
Що робити у разі невиплати заробітної плати?
Податки та пенсії для моряків: на що потрібно звернути увагу? Які банківські
обмеження і митні правила поширюються на моряків?
18 листопада 2015 року
3 Лекція - Страхування життя і здоров'я членів екіпажу. Відповідальність
судновласника у разі травм і захворювань моряків під час рейсу.
9 грудня 2015 року
Лекції для курсантів факультету морського права та менеджменту проходять в 13.45,
у зазначені дати, за адресою уд. Дідріхсона, 8, 1 корп, 2 поверх, 220 ауд.
Лекції для курсантів інших факультетів проходять в 13.45, в зазначені дати, за
адресою - уд. Дідріхсона, 8, 2 корп, 3 поверх, 316 ауд.

