PROGRAM MERYTORYCZNY
EKONOMICZNEGO TURNIEJU ANALIZY PRAWA
w roku akademickim 2015/2016

Temat przewodni:

Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji

Cele Ekonomicznego Turnieju Analizy Prawa:









promocja wiedzy z zakresu Ekonomicznej Analizy Prawa w środowisku studenckim
zainteresowanie szerokiego grona studentów problematyką związaną z analizą
skutków i przebiegiem negocjacji porozumienia w sprawie TTIP które jest
tegorocznym tematem przewodnim Turnieju
zwrócenie uwagi grona studenckiego na atrakcyjną niszę zawodową jaką jest EAP
wyselekcjonowanie grupy najlepszych adeptów sztuki ekonomicznej analizy prawa
stanowiących bazę danych potencjalnych pracowników firm zgłaszających
zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny
tworzenie nowej platformy kooperacji nauki z biznesem pozwalającej na
zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania sektora prywatnego
umiejętność szybkiej analizy wielu aktów prawnych

Zakres wiadomości i umiejętności wymagany na wszystkich etapach Turnieju:





znajomość specyfiki tematu przewodniego – trudności negocjacyjne i legislacyjne
związane z TTIP, główne punkty sporne
szeroka wiedza z zakresu wpływu państwa na gospodarkę, a w szczególności zakresu
wpływu przeprowadzanych przez nie zmian prawnych
znajomość praw jakimi rządzi się współczesna gospodarka
umiejętność zwięzłej i prawidłowej technicznie prezentacji proponowanych przez
zespół rozwiązań bądź ustalonych implikacji danej normy prawnej i umiejętność
obrony swojego stanowiska



umiejętności negocjacyjne

ETAP I - korespondencyjny
Etap korespondencyjny, zespoły uczestniczące mają dwa tygodnie na ocenienie skutków
określonej, hipotetycznej normy prawnej. Głównym zadaniem każdego zespołu będzie
stworzenie Oceny Skutków Regulacji, która będzie obejmowała jak najbardziej istotne skutki
ekonomiczne dla przedsiębiorstwa z konkretnej branży. Do kolejnego etapu awansuje
maksymalnie 8 drużyn z każdej uczelni partnerskiej.
ETAP II – uczelniany
Każdy z zespołów będzie musiał się wcielić w rolę analityków w dużej korporacji. Głównym
zadaniem będzie ocena skutków regulacji dla firmy z konkretnego sektora oraz stworzenie
ekonomicznej prognozy. Dodatkowo, zespoły są zobowiązane zaprezentować tę propozycję
przed komisją. Czas przewidziany na rozwiązanie zadania: 90 minut. Maksymalny czas
trwania prezentacji przed komisją: 7 minut. Do kolejnego etapu przechodzą zwycięzcy
eliminacji uczelnianych.
ETAP III – finał
Zadaniem finalistów jest wcielenie się w rolę negocjatorów Partnerstwa reprezentujących
interesy Unii Europejskiej, którzy muszą przygotować swoją propozycję normy prawnej
dotyczącej pewnego dość powszechnie znanego punktu spornego, a następnie negocjacja
takowej propozycji z komisją wcielającą się w rolę Stanów Zjednoczonych. Na dobrą sprawę,
wymaga to od uczestników przygotowania kilku wariantów tej normy (w ramach strategii
negocjacyjnej) oraz oceny skutków każdego z nich celem argumentacji.

