Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa
UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza II edycja Szkoły Prawa Niemieckiego.
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 kursie mogą uczestniczyć osoby niebędące Studentami UKSW – przewidywana opłata
wynosi 700 zł.
W ramach zajęć zostaną przeprowadzone dwa bloki tematyczne: prawa cywilnego, w tym
zobowiązań, prawa rzeczowego, rodzinnego i spadkowego (Teil 1: Bürgerliches Recht: § 1
Grundlagen des Bürgerlichen Rechts, § 2 Allgemeiner Teil des BGB, § 3 Allgemeines
Schuldrecht, § 4 Vertragliche Schuldverhältnisse, § 5 Gesetzliche Schuldverhältnisse, § 6
Sachenrecht, § 7 Grundzüge des Familien- und Erbrechts) oraz prawa handlowego (Teil 2:
Handels-

und

Gesellschaftsrecht:

§

8

Grundlagen

des

Handelsrechts,

§

9

Kaufmannseigenschaft, Handelsregister und Firma, § 10 Kaufmännische Stellvertretung, § 11
Handelsgeschäfte, § 12 Grundbegriffe des Gesellschaftsrechts). W sumie w ramach Szkoły
zostanie przeprowadzonych 60 godz. wykładu.
Pierwszy blok zajęć zostanie przeprowadzony w dniach 9 – 11 marca 2016 r. (9 marca inauguracja II edycji). Kolejne wykłady odbędą się we wskazanych terminach w kwietniu oraz
maju (w czwartki oraz piątki, w godz. 9.00-17.00).
Wykład w ramach Szkoły poprowadzi prof. Dr. Christoph Busch, Maître en Droit, kierownik
Katedry Niemieckiego i Europejskiego Prawa Prywatnego i Gospodarczego oraz Prawa
Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 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
28 stycznia br. o godz. 9:00 i potrwa do 28 lutego.
Ewentualne pytania można kierować do dra Szymona Pawłowskiego na adres mailowy:

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

