
Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa 

UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego                           

i Polityki Zagranicznej. Celem Projektu jest poszerzenie oferty dydaktycznej Instytutu Prawa 

Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych o zajęcia oferujące 

pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państw obcych. Grupą docelową tej oferty dydaktycznej 

są studenci Prawa, Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych WPiA, ale również 

innych kierunków prowadzonych na UKSW np. politologii, ekonomii (Studenci z innych 

wydziałów proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu Stosunków Międzynarodowych). 

Studenci UKSW nie wnoszą opłat za udział w Szkole.  

W ramach zajęć zostaną przeprowadzone trzy bloki tematyczne: I - państwo (20 h),                       

II – jednostka (20 h), III - gospodarka (20 h). W sumie w ramach Szkoły zostanie 

przeprowadzonych 60 godz. wykładu.  

 

Pierwszy blok zajęć zostanie przeprowadzony w dniach 29.03.2017 -  31.03.2017 (29 marca 

- inauguracja III edycji). Kolejne wykłady odbędą się we wskazanych terminach w  kwietniu 

oraz na przełomie maja i czerwca (w środy – w godz. 15:00-18:00, w czwartki oraz piątki –                   

w godz. 9:00-17:00). 

Wykład w ramach Szkoły poprowadzi prof. dr hab. Oliver Dörr LL.M (Londyn) kierownik 

Europaen Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück. 

 

Zajęcia w ramach Szkoły kończą się egzaminem. Uczestnicy Szkoły otrzymują certyfikat 

ukończenia Szkoły. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły zostanie zakwalifikowane jako 

uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych (wykładach monograficznych) za łączną sumę 16 

punktów ECTS. Zajęcia odbywają się w j. niemieckim. 

 

Na zajęcia prowadzone w ramach Szkoły konieczne jest zarejestrowanie się w 

systemie USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 

15.02.2017 r. o godz. 14:00  

 

Ewentualne pytania można kierować do dra Szymona Pawłowskiego na adres mailowy: 

s.pawlowski@uksw.edu.pl, w temacie proszę wpisać Szkoła Prawa Niemieckiego. 

 

Dla osób, które wyrażają chęć uczestnictwa w zajęciach Szkoły, Pan dr Sz. Pawłowski,                                 

w ramach wprowadzenia i wsparcia językowego, poprowadzi w semestrze letnim wykład 

monograficzny w j. niemieckim  - Die rechliche Grundlagen des politischen System der 

BRD (dostępny w rejestracji na wykłady monograficzne dla kierunku Prawo stacjonarne). 


