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Opis kierunku

Wspólny kierunek prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji UAM
oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą.
Dwa państwa, dwa uniwersytety i aż trzy dyplomy w pięć lat!
Polskie jednolite studia magisterskie (5 lat) prowadzone są równolegle
z niemieckimi studiami licencjackimi (Bachelor of Laws, LL.B.) oraz
masterskimi (Master of Laws, LL.M.).
Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze to kierunek unikatowy w skali Europy,
oferujący wyjątkowy poziom umiędzynarodowienia studiów prawniczych.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodów
prawniczych w Polsce i w Niemczech oraz dają wyjątkowe umiejętności do
działania w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.

Opis kierunku c.d.
Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze istnieją od 25 lat i były wielokrotnie
nagradzane m.in. w programie „Studia z przyszłością”, zdobywały certyfikaty
„Lider Jakości Kształcenia”, „Laur Europejski” oraz „Laur Innowacji”.

Studenci Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych są immatrykulowani
jednocześnie na dwóch uczelniach, po obu stronach granicy, korzystając
z przywilejów i zniżek studenckich w obu krajach.
Zajęcia odbywają się w języku polskim i niemieckim. Wymagana jest biegła
znajomość obu języków.
Dla osób rozpoczynających studia z polską maturą przewidziane jest
stypendium startowe w wysokości 300 euro miesięcznie. Jest ono wypłacane
przez pierwszy rok studiów, od drugiego roku można się ubiegać o stypendia
za wyniki w nauce, stypendium socjalne czy inne specjalne stypendia.

Wybrane przedmioty na studiach

Prawo cywilne (polskie i niemieckie)
Prawo karne (polskie i niemieckie)
Prawo publiczne (polskie i niemieckie)
Polskie prawo karne skarbowe
Polskie prawo spółek

Międzynarodowe prawo prywatne
Prawo międzynarodowe publiczne

Program studiów
Program zapewnia optymalne warunki do zdobycia polskiego
i niemieckiego wykształcenia prawniczego, jednocześnie wyjątkowo
dobrze przygotowując do pracy w obszarze międzynarodowego obrotu
prawnego.
Kierunki nakładają się na siebie, co umożliwia studiowanie bez
nadmiernie zwiększonego obciążenia. Przedmioty ponadnarodowe
(np. historia prawa, logika, prawo międzynarodowe) są prowadzone
przez wykładowców polskich bądź niemieckich.
Szczególny nacisk kładziony jest na budowanie tzw. kompetencji
miękkich, jak retoryka, sztuka dyskusji czy mediacja.

Program studiów c.d.
Oprócz wykładów odbywają się m.in.: interaktywne zajęcia dotyczące
wspólnego rozwiązywania kazusów prawniczych, seminaria polegające
na prezentacji i propozycji rozwiązania określonego spornego
zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też
symulacje postępowań mediacyjnych.
Istnieje możliwość nauki szeregu dalszych języków obcych w ramach
działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Centrum Języków
Obcych.
Zajęcia odbywają się w formie dużych modułów, co zapewnia
równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego
wykształcenia prawniczego a pogłębieniem teorii i praktyki.

Przyszłość po studiach
Możliwość pracy:
w klasycznych zawodach prawniczych w Polsce i w Niemczech
(adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, komornik);

w obsłudze międzynarodowego obrotu prawnego w ramach
transgranicznie działających korporacji;
w europejskich i międzynarodowych instytucjach, organizacjach
oraz urzędach;

w dyplomacji;
w organach administracji państwowej i samorządowej w Polsce
i w Niemczech;
w instytucjach prawnej i gospodarczej współpracy polskoniemieckiej.

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagania formalne:
Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie
zaświadczenia o wpisaniu na kierunek Magister des Rechts na EU
Viadrina (Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester
2020/21).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów do wypełnienia limitu miejsc oraz znajomości języka
niemieckiego.
Limit miejsc: 50

Wydział Prawa i Administracji UAM
i Wydział Prawa UEV

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

Wspólny kierunek wprowadza nieznany dotąd w wymiarze polskim
i wyjątkowy w Europie poziom internacjonalizacji studiów
prawniczych. Wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
przyznawana za najwyższą jakość kształcenia.
Wydział Prawa i Administracji UAM posiada kategorię A+,
najwyższą z kategorii naukowych przyznawanych przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM:

www.cp.edu.pl

blogkandydata.uam.edu.pl

