Augsburg Summer Program on European and International Economic Law
Every year during June and July, the University of Augsburg offers
international foreign students a six-week intensive course on
European and International Law.
The Program provides a unique international environment to
skilled law students, who, in order to meet the increasing
requirements of companies and law firms, want to study the
principles of the European Legal System and learn to develop solutions in transnational legal matters.
The courses are offered by distinguished guest professors from Europe and United States, and are
attended also by German students and lawyers.
Courses
The Program aims at advancing students' understanding of economic law, particularly in such areas
as company law and contact law as well as private international law. Particular issues are discussed
in context of German, European and international law.
Courses vary from year to year, but generally include: European and WTO Law, Law and Economics,
European Company Law, European Contract Law, Transnational Litigation (the list of courses can be
found
at
the
website:
http://www.jura.uniaugsburg.de/international/summer_program/Program/Courses-2014/ ).
Further, a couple of introductory classes offer an opportunity to make first steps in new
to students areas of law. An introductory course on German Law is
offered for students from abroad, who can also attend a German
language course.
The intention of this Program is to impart knowledge in the basic
framework of International Economic Law through lectures,
courses and seminars. All of the courses are offered in English.
Talk of Practitioners
Additionally, the participants of the Summer Program are welcome to attend the series of "Talks of
Practitioners." The talks are held by distinguished lawyers of international law firms, legal advisers of
international firms and other experts who focus on selected problems of international business law.
The “Talks of Practitioners” provide also an opportunity to network with potential employers.
Requirements
Participants must have successfully completed their first year of
law school.
Tuition is 500 € (the tuition is waived for students from our
Partner Universities).
The number of participants is limited to 25.
At the end of the Program each participant is awarded a
Certificate of Participations.
The deadline for application is the 15th of May (the details about application can be found at the
website: http://www.jura.uni-augsburg.de/international/summer_program/application/ ).

Augsburg Summer Program on European and International Economic Law
Co roku w czerwcu i w lipcu, Uniwersytet w Augsburgu oferuje międzynarodowym studentom 6tygodniowy intensywny Program poświęcony europejskiemu i międzynarodowemu prawu
gospodarczemu.
Program zapewnia wyjątkowe międzynarodowe środowisko
studentom prawa, którzy w celu zaspokojenia rosnących wymagań
firm i kancelarii prawniczych, chcą pogłebić swoją wiedzę o
europejskim systemie prawnym i poznać zasady tworzenia
rozwiązań prawnych w sprawach międzynarodowych. Program
prowadzony jest przez wybitnych profesorów z Europy i ze
Stanów Zjednoczonych, a poza studentami międzynarodowymi w
Programie biorą też udział niemieccy studenci prawa i prawnicy.
Zajęcia
Program ma na celu pogłębianie wiedzy studentów na temat prawa gospodarczego, w szczególności
w zakresie prawa spółek i prawa umów oraz prawa międzynarodowego prywatnego. Poszczególne
zagadnienia są omawiane w kontekście prawa niemieckiego, europejskiego i międzynarodowego.
Kursy zmieniają się z roku na rok, ale na ogół obejmują: europejskie i międzynarodowe prawo
handlowe, prawo i gospodarka, europejskiego prawo spółek, europejskie prawo umów, prawo
międzynarodowe prywatne (aktualna lista kursów znajduje się na stronie: http://www.jura.uniaugsburg.de/international/summer_program/Program/Courses-2014/ ).
Ponadto, kursy wprowadzające umożliwiają postawienie pierwszych kroków w nowych dla
studentów dziedzinach prawa. Dla studentów z zagranicy
oferowane są również wprowadzenie do prawa niemieckiego oraz
kurs języka niemieckiego.
Celem tego Programu jest szerzenie wiedzy w zakresie
międzynarodowego prawa gospodarczego poprzez wykłady, kursy i
seminaria. Wszystkie kursy oferowane są w języku angielskim.
Talk of Practitioners
Dodatkowo, uczestnicy Programu mogą wziąc udział w serii "Talk of Practitioners." Zajęcia
prowadzone są przez wybitnych prawników z międzynarodowych kancelariach prawnych, doradców
prawnych z firm międzynarodowych oraz ekspertów, którzy koncentrują się na wybranych
zagadnieniach międzynarodowego prawa gospodarczego. "Talk of Practitioners" stanowią również
okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
Wymagania
Uczestnicy muszą pomyślnie ukończyć pierwszy rok studiów prawniczych.
Czesne wynosi 500 € (studenci z uczelni partnerskich są z niego zwolnieni).
Liczba uczestników jest ograniczona do 25 osób.
Na koniec Programu każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat udziału w
Programie.
Termin składania zgłoszeń upływa 15 maja (szczegóły dotyczące składania aplikacji znajdują się na
stronie: http://www.jura.uni-augsburg.de/international/summer_program/application/ ).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://www.jura.uni-augsburg.de/international/summer_program/

