
                      kluczowych 
powodów dla Polsko-
Niemieckich Studiów 
Prawniczych na Viadrinie:

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:
study.europa-uni.de/dp-jurastudium
....................................................................................................

Pytania dotycza̧ce Polsko-Niemieckich 
Studiów Prawniczych:

Doradztwo do spraw studenckich Wydziału Prawa EUV
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:
Zentrale Studienberatung
Tel. +49 335 5534 4444, study@europa-uni.de

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

Studia z dzieckiem:
Familienbüro der Viadrina
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.

....................................................................................................
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Przygotowanie językowe
Rozpoczynając studia, o ile nie posiadasz niemieckiego 
obywatelstwa, musisz wykazać się znajomością języka 
niemieckiego na poziomie C1 (ESOKJ). 

W ramach Viadrina College możesz, w zależności 
od wyjściowego, faktycznego poziomu, uczęszczać 
na jeden z dwóch językowo-metodycznych kursów 
przygotowawczych do studiów:

B1, 1 rokB2/C1, 1 miesiąc

study.europa-uni.de/dp-sprachkurse

Życie studenckie na granicy
Zajrzyj na prowadzonego przez studentów 
Instagrama i TikToka!

@studyourlaw @studyourlaw

3 dyplomy w 5 lat 2 kraje & 2 języki
Studia przebiegają dwujęzycznie. 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. 
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Studia magisterskie

LL.B. LL.M. mgr

Studia licencjackie Studia masterskie

Program studiów

Prawo 
miȩdzynarodowe 

Soft skills + 
Praktyka

Polskie i niemieckie 
prawo cywilne, 

karne i publiczne

Prace naukowe 
(licencjacka, 
magisterska)

Zajȩcia prawnoporównawcze

Korzyści na rynku pracy
Gdy ukończysz studia, będą Cię wyróżniać wyjątkowe
kompetencje, do których należą:
- gruntowna znajomość dwóch systemów prawnych,
- umiejętności prawnoporównawcze,
- szeroka znajomość prawniczego języka niemieckiego 
 i polskiego,
- pięcioletnie doświadczenie w funkcjonowaniu
 w środowisku wielonarodowym oraz wielokulturowym, 
 jakim jest Uniwersytet Europejski Viadrina.

Ścieżki kariery
Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze otwierają przed
Tobą wiele różnorodnych możliwości. Po ich
ukończeniu możesz pracować w:
- klasycznych zawodach prawniczych w Polsce oraz
 w Niemczech,
- europejskich oraz międzynarodowych organizacjach
 i urzędach,
- polskich, niemieckich lub międzynarodowych 
 korporacjach.


