
                      kluczowych 
powodów dla polsko-
niemieckich studiów 
prawniczych na Viadrinie:

study.europa-uni.de/dp-jurastudium

Możesz studiować jednocześnie dwa europejskie 
systemy prawne w dwóch krajach i w dwóch jȩzykach.
....................................................................................................

Zajȩcia odbywaja̧ siȩ w małych grupach, a profesorowie 
i pracownicy uczelni maja̧ indywidualne podejście 
do studenta.
....................................................................................................

Zapewiamy Tobie nowoczesne sale wykładowe oraz dostȩp 
do dwóch bibliotek uniwersyteckich.
....................................................................................................

Sprachenzentrum oferuje szeroki wachlarz kursów 
jȩzykowych.
....................................................................................................

Na Viadrinie studia przebiegaja̧ w miȩdzynarodowej 
atmosferze: 25 % studentów i studentek pochodzi spoza 
Niemiec.
....................................................................................................

Ponad 30 organizacji studenckich stwarza Tobie możliwość 
współorganizowania uniwersyteckiego życia, zdobywania 
cennych doświadczeń oraz nawia̧zywania nowych znajomości.
....................................................................................................

Otwieramy przed Toba̧ drzwi do kariery prawniczej nie 
tylko w Polsce i w Niemczech. 
....................................................................................................

Oferujemy programy stypendialne, m.in. stypendia 
startowe dla polskich studentów.
....................................................................................................

We Frankfurcie nad Odra̧ oraz w Słubicach czekaja̧ na 
Ciebie niedrogie akademiki oraz mieszkania studenckie.
....................................................................................................

Frankfurt nad Odra̧ od Berlina dzieli zaledwie 
jednogodzinna podróż z biletem semestralnym.

Terminy rekrutacji:
Rozpoczȩcie studiów w semestrze zimowym: 
od 1 do 15 lipca
Rozpoczȩcie studiów w semestrze letnim 
(immatrykulacja na wyższy semestr):
 od 1 do 15 grudnia

....................................................................................................

Pytania dotycza̧ce polsko-niemieckich studiów:

Ewa Szkarłat, doradczyni ds. studenckich
Tel. +49 335 5534 2224, gplaw@europa-uni.de

Joanna Pa̧k, Sekretariat Spraw Studenckich, 
Collegium Polonicum (w szczególności rekrutacja na UAM)
Tel. +48 61 829 6815, pak@europa-uni.de

....................................................................................................

Ogólne pytania dotycza̧ce studiów i procesu rekrutacji
jak i studiowania z problemami zdrowotnymi:
Kerstin Richter, Zentrale Studienberatung
Tel. +49 335 5534 4444, study@europa-uni.de

....................................................................................................

Studia z dzieckiem:
Inge Elise Funke, Familienbüro
Tel. +49 335 5534 4221, familie@europa-uni.de 

....................................................................................................

„Schnupperstudium” i „Viadrina Day”
Poznaj przyszłych wykładowców oraz koleżanki i kolegów 
ze studiów podczas corocznego „Schnupperstudium”, 
czyli „studiowania na próbȩ” oraz Drzwi Otwartych.

....................................................................................................

Dalsze informacje znajdziesz na:
www.study.europa-uni.de/dp-jurastudium
www.facebook.com/viadrina.jura

Stan na dzień: 30.08.2017
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Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą oraz Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferują 
wspólne polsko-niemieckie studia prawnicze.

W ciągu pięciu lat możesz zdobyć trzy prawnicze tytuły 
zawodowe!

Podstawę polsko-niemieckich studiów prawniczych 
stanowi kierunek „Magister des Rechts“. Możesz go 
doskonale połączyć z równoległym studiowaniem na 
kierunkach „Bachelor“, a następnie „Master of German 
and Polish Law”, gdyż ich programy zasadniczo się 
pokrywają.

Wyjątkowość kierunku „Magister des Rechts” została już 
kilkukrotnie doceniona w ramach ogólnopolskiego Kon-
kursu i Programu Akredytacji „Studia z przyszłością”.

3 dyplomy w 5 lat

„mgr“
magister 
prawa

Wymagania rekrutacyjne

Dla podjęcia studiów konieczne są:
1. Matura
Nie jest wymagany wybór konkretnych przedmiotów 
maturalnych ani ich poziomów.
2. Odpowiednia znajomość języka niemieckiego
Kandydaci, dla których język niemiecki nie jest językiem 
ojczystym, zobowiązani są udokumentować znajomość 
języka niemieckiego odpowiednim certyfikatem, np. DSD 
II lub DSH. Egzamin DSH odbywa się każdego roku we 
wrześniu na Viadrinie. 

Przygotuj się razem z nami!

W okresie wakacyjnym poprzedzającym 
rozpoczęcie studiów oferujemy intensywny kurs 
języka niemieckiego.

Perspektywy kariery zawodowej:

klasyczne zawody prawnicze zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech (adwokat, sędzia, notariusz, etc.)
....................................................................................................

praca w instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach 
międzynarodowych oraz polskiej i niemieckiej administracji
....................................................................................................

przedsiębiorstwa polskie, niemieckie, szczególnie te 
działające na arenie międzynarodowej

Dwa kraje – dwa języki!

Studia przebiegają dwujęzycznie.
Zajęcia prowadzone są przez polskich oraz niemieckich 
profesorów w języku polskim oraz niemieckim.

Zajęcia z prawa niemieckiego odbywają się w języku 
niemieckim na Viadrinie, natomiast zajęcia z prawa 
polskiego w języku polskim w Collegium Polonicum 
w Słubicach – miejscowości bezpośrednio sąsiadującej 
z Frankfurtem nad Odrą.

Program studiów

Prawo ponad- 
i międzynarodowe: 
prawo Unii Europejskiej, 
prawo publiczne 
międzynarodowe 
i prawo prywatne 
międzynarodowe

Zajęcia praktyczne: 
m.in. retoryka 
dla prawników 
i prawniczek

Prawo polskie oraz 
prawo niemieckie: 
prawo cywilne, 
prawo karne oraz
prawo publiczne

 
3-letnie studia 
licencjackie
„Bachelor of Laws“ 
LL.B.

 
2-letnie studia 
masterskie
„Master of Laws“ 
LL.M.

Jednolite 5-letnie 
studia magisterskie 

(„Magister des Rechts“)

równolegle
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