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UNIwEnsyTET Iłl. Aołłtł MIcxlpwICzAw PozNłNIu
Wydział Prawa i Administracji
Szkoła Prawa Niemieckiego

Poznań, dnia 1 2 października 2018 r.

Szanowny Pan Dziekan
Okręgowej lzby Radców Prawnych w Poznaniu
Zbigniew Tur

Szanowny Panie Dziekanie,

chciałbym zaprosić Pana Dziekana oraz wszystkich zainteresowanych z Okręgowej
lzby Radców Prawnych w Poznaniu do udziału w zajęciach Szkoły Prawa
Niemieckiego, które rozpoczną się na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku,
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu.

Szkoła Prawa Niemieckiego jest przedsięwzięciem mającym na celu
przybliżenie podstaw wszystkich gałęzi prawa niemieckiego, adresowanym zarÓwno
do społeczności akademickiej, jak i do osób zainteresowanych głębszym poznaniem
nie tylko prawa, lecz równiez kultury oraz dorobku intelektualnego naszego
zachodniego sąsiada. ZĄęcia w ramach Szkoły będą odbywały się na Wydziale
Prawa iAdministracji UAM w wybrane piątki (od godz. 15 do 20) oraz soboty (od
godz. 10 do 16), w układzie dwusemestralnym, począwszy od listopada2018 r., a
skończywszy w czerwcu 2019 r. Będą one prowadzone przez profesorów z\Nydziału
Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Każdy
uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzyma dyplom potwierdzający udział w
zajęciach Szkoły.

Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego
pisma formularza zgłoszeniowego oraz o uiszczenie opłaty semestralnej w wysokości
500 zł, w terminie do dnia 15 listopada 2018 r., a następnie o przybycie na test
sprawdzający umiejętności językowe z zakresu niemieckiego języka prawniczego,
który odbędzie się dnia 17 listopada 2018 r. o godz, 11.00 w sali 4.8 Collegium
luridicum Novum w Poznaniu. W razie pytań natury organizacyjnej proszę o kontakt z
Panią mgr Anną Chojnacką (spn@amu.edu.pl; tel. 61 829 4100).

Bardzo proszę Pana Dziekana o przekazanie powyzszej wiadomości
wszystkim zainteresowanym osobom z Okręgowej lzby Radców Prawnych w
Poznaniu.

Zwyrazami szacunku
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ul. Święty Marcin 90, Collegium luridicum, 61-809 Poman
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 41 00; fax: +48 61 829 31 45

e-mail: spn@amu.edu.pl


