Zainwestuj w przyszłość i studiuj międzynarodowo!
Skorzystaj z bezpłatnego programu nauki języka niemieckiego na niemieckim uniwersytecie i
rozpocznij międzynarodowe studia prawnicze!
Trudny czas za nami!
Pandemia ma olbrzymi wpływ na nasze życie: kontakty społeczne zostały zredukowane do minimum,
a zajęcia odbywały się zdalnie. Koncentracja i motywacja do nauki wymagały dużego zaangażowania.
Wielu tegorocznych maturzystów odczuwa braki w edukacji, które szczególnie dotyczą języków
obcych – ich nauka wymaga interakcji z innymi osobami oraz dużej dawki ćwiczeń. Wszystko to da się
jeszcze narobić – i rozpocząć prestiżowe studia prawnicze na zagranicznej uczelni!
Unikatowy program nauki języka niemieckiego
Aby umożliwić studia na kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze, w którym część zajęć
prowadzona jest w języku niemieckim, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
utworzył unikatowy program kształcenia językowego. W zależności od tego, na jakim poziomie
językowym jesteś, możesz wybrać między intensywnym wakacyjnym kursem języka a rocznym
programem college’u językowego, które przygotują Cię do podjęcia studiów na niemieckim
uniwersytecie – a wszystko na wyciągnięcie ręki, na polsko-niemieckiej granicy!
Roczny college językowy
Program college’u adresowany jest do maturzystów ze znajomością języka niemieckiego na poziomie
B1. Jeżeli w gimnazjum i liceum uczyłeś/łaś się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, to
zapewne jesteś właśnie na takim poziomie :) Jak wygląda nauka w college’u językowym? Posiadasz
status studenta (a więc wszystkie ulgi ;)), uczestniczysz w intensywnym kursie języka niemieckiego
przez cały rok akademicki, a dodatkowo możesz zaliczać część zajęć z pierwszego roku studiów. Brzmi
idealnie? – przekonaj się, jak wygląda to w praktyce!
Wakacyjny kurs językowy
Jeżeli natomiast jesteś już na zaawansowanym poziomie języka niemieckiego (B2/C1) – bo np. zdajesz
maturę rozszerzoną z języka niemieckiego lub uczysz się w szkole dwujęzycznej z językiem
niemieckim, możesz w wakacje podszkolić język niemiecki w ramach intensywnego kursu. Oferujemy
1,5 miesiąca zajęć językowych oraz bogaty program towarzyszący – to wszystko w wakacje
poprzedzające rozpoczęcie studiów na naszej uczelni.
Międzynarodowe i prestiżowe studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
Obydwa programy językowe przygotowują do podjęcia Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych –
unikatowego w skali Unii Europejskiej kierunku, który prowadzi do równoczesnego zdobycia aż trzech
dyplomów ukończenia studiów: magisterskiego (mgr) prawa polskiego oraz licencjackiego (LL.B.) i
magisterskiego (LL.M.) prawa niemieckiego. W programie zajęć oferujemy nie tylko naukę typowych
przedmiotów prawniczych równocześnie w zakresie prawa polskiego i niemieckiego, ale także szereg
przedmiotów prawa europejskiego oraz zajęć praktycznych, które przygotowują do przyszłej pracy
zawodowej. Studia te prowadzone są wspólnie już od ponad 25 lat przez Uniwersytet Europejski
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i cieszą się
ugruntowaną renomą, a przede wszystkim dają świetne perspektywy zawodowe!
Nie czekaj i zapisz się już dziś!

Wskazane programy nauki języka niemieckiego są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli
chcesz wziąć w nich udział, sprawdź na naszej stronie zasady udziału, a w razie pytań napisz od razu
maila na adres law-track@europa-uni.de – na pewno będziemy w stanie Ci wszystko wytłumaczyć.
Do zobaczenia!

