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SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO 
 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
 

 

Szkoła Prawa Niemieckiego (SPN) rozpoczęła swoją działalność na WPAiE UWr. w roku 

akademickim 2002/2003 na podstawie umowy zawartej przez Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldtów 

w Berlinie oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników z siedzibą w Berlinie (Deutsch-

Polnische Juristen-Vereinigung e.V). 

Studia w Szkole Prawa Niemieckiego mają charakter studiów uzupełniających, trwają cztery 

semestry i kończą się uzyskaniem "Certyfikatu Prawa Niemieckiego". 

Program studiów obejmuje następującą tematykę: 

1. semestr: niemieckie prawo publiczne, 

2. semestr: niemieckie prawo cywilne, 

3. semestr: niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze, 

4. semestr: niemieckie prawo handlowe i prawo spółek. 

Zajęcia (ok. 7 - 8 spotkań w semestrze) prowadzone są w języku niemieckim przez 

wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów oraz niemieckich prawników – 

adwokatów i sędziów delegowanych przez HU i odbywają się w systemie weekendowym, 

tzn. piątki po południu (ok.16.30 - 20.00) i soboty przed południem (ok. 8.00 - 13.00). Jedne 

zajęcia w semestrze w całości poświęcone są na rozwiązywanie kazusów  

 Każdy kurs zasadniczy kończy się pisemnym i ustnym egzaminem składanym na koniec 

semestru. 

Ponadto w czasie trwania nauki w SPN studentom oferowany jest na WPAE UWr. 

intensywny kurs prawniczego języka niemieckiego organizowany przez Pracownię 

Nauczania Prawa w Językach Obcych. 



  

PRAKTYKI 

Studenci SPN mogą za pośrednictwem DPJV (http://www.dpjv.de) ubiegać się o miejsca 

praktyk w  niemieckich kancelariach. 

0d 2019 roku praktyki dla studentów Szkoły Prawa Niemieckiego  zarówno w ośrodkach w 

Polsce jak i w Niemczech oferuje także międzynarodowa  kancelaria Rödl & Partner 

(http://www.roedl.net/pl/pl/). 

Praktyki w Niemczech można połączyć z programem praktyk ERASMUS+. 

  

Od początku działalności Niemiecko–Polską Szkołę Prawa wspiera Konsulat Generalny 

Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu  (http://www.breslau.diplo.de) 

 

Informacje o aktualnej działalności Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa wraz z planem zajęć 

dostępne są także na stronie internetowej: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs 

  

REKRUTACJA  

O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą się ubiegać zarówno studenci i doktoranci 

WPAE UWr. jak  i osoby nie będące studentami (na zasadzie odpłatności za studia). 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 rozpoczęła się 4.06.2019 i trwa do 15.10.2019. 

Szczegółowe informacje o rekrutacji 2019/20 znajdują się na stronie 

https://prawo.uni.wroc.pl/node/38305  

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dyrektorem 

Szkoły Prawa Niemieckiego (spn@uwr.edu.pl) oraz koordynatorem Niemiecko–Polskiej 

Szkoły Prawa jest dr Agnieszka Malicka (agnieszka.malicka@uwr.edu.pl). Terminy 

konsultacji podane na stronie pracownika. 

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie pełnomocnikiem Dziekana ds. 

Niemiecko–Polskiej Szkoły Prawa jest Prof. Dr. Gerhard Wagner LL.M. Koordynatorem 

projektu w Berlinie jest pani Annelin Starke (annelin.starke@rewi.hu-berlin.de) 
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