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Herzlich 
willkommen!

Wakacyjny kurs językowy 
przygotowujący do 
studiowania na Europejskim 
Uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą
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Dla kogo oferowany jest kurs 
Viadrina Law Track?

Maturzyści i 
Maturzystki, zdający 
maturę w maju 2022 
lub posiadający już 

świadectwo 
dojrzałości

Język niemiecki na 
poziomie B2/C1

Uczennice i 
Uczniowie, którzy 
ukończyły/li lub 
ukończą liceum 

ogólnokształcące

Osoby, które od 
semestru zimowego 
2022/2023 podejmą 
Polsko-Niemieckie 
Studia Prawnicze



Cele kursu Viadrina Law Track

Doszlifowanie poziomu 
języka niemieckiego

Poprawienie poziomu 
językowego tak, aby 
przygotować się do 
zdania egzaminu DSH 

Wprowadzenie do 
poszczególnych 

przedmiotów prawa 
niemieckiego i poznanie 

języka fachowego



Kiedy i gdzie?

Przełom lipca i 
sierpnia 2022

Zakończony 
egzaminem DSH, 

który odbywa się na 
przełomie września i 
października 2022

Planowane 
nauczanie 
stacjonarne



Struktura kursu Viadrina Law Track
1. Język niemiecki

Duży nacisk na 
rozwijanie 
językowych 
“soft skillsów”

Skupienie się na 
dopracowaniu tych 

elementów, które są 
decydujące w przygotowaniu 

do egzaminu DSH

Intensywna oraz 
efektywna nauka z 
native speakerami

Przełamanie 
bariery językowej

Kurs oferowany dla osób 
nieposiadających certyfikatu 

językowego dopuszczającego do 
studiowania jak i dla tych którzy 

go posiadają



Struktura kursu Viadrina Law Track
2. Wprowadzenie do przedmiotów prawa niemieckiego

Wprowadzenie w 
niemieckie 

prawo karne Wprowadzenie w 
niemieckie prawo 

cywilne

Wprowadzenie 
w niemieckie 
prawo publiczne

Wstępne zapoznanie się z 
niemieckim językiem 

prawniczym



Struktura kursu Viadrina Law Track
3. Inne zajęcia podczas kursu

Perspektywy 
zawodowe po 

polsko-niemieckich 
studiach prawniczych

Spotkania ze studentką 
polsko-niemieckich 
studiów prawniczych Spotkanie z 

absolwentem 
polsko-niemieckich 

studiów prawniczych



Przykładowy plan zajęć kursu 
Viadrina Law Track
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Przykładowy plan zajęć kursu 
Viadrina Law Track



Dlaczego warto wziąć udział w 
Viadrina Law Track?

Możliwość poznania 
uczelni przed 
rozpoczęciem 

studiów 

Rozwój językowy staje się 
ciekawszy w połączeniu z 

międzynarodową “wymianą 
kulturową” wśród 

uczestników kursu 

Możliwość 
poznania kolegów 
i koleżanek przed 

rozpoczęciem 
studiów



Rekrutacja na kurs Viadrina Law Track 

1. Rekrutacja Online
Jedna rekrutacja dla VLT oraz VIT. Po 
zakończeniu rekrutacji decyzja o 
przydzieleniu do jednego z kursów

Rekrutacja przebiega przez portal online 
(link) i trwa od teraz do 1.06.2022

Rejestracja na wskazanym portalu. 
Otrzymanie linka aktywującego konto

Wypełnienie formularza online oraz 
wysłanie niezbędnych dokumentów

Po wykonaniu poprzedniego kroku kandydat 
dostaje plik PDF ze swoją rekrutacją, który 
należy wydrukować, podpisać oraz wysłać na 
wskazanego maila do końca 1.06.22

Wymagane dokumenty: wypełniony 
formularz online, list motywacyjny, aktualny 
dowód posiadanego poziomu niemieckiego 
(min. B1), świadectwo maturalne lub 
świadectwo ukończenia szkoły średniej, CV, 
kopia paszportu lub dowodu osobistego

https://europauni.moveon4.de/locallogin/6076a3a116b0c35e9457c768/deu


Rekrutacja na kurs Viadrina Law Track 

1. Rekrutacja Online
Jedna rekrutacja dla VLT oraz VIT. Po 
zakończeniu rekrutacji decyzja o 
przydzieleniu do jednego z kursów

https://europauni.moveon4.de/loc
allogin/6076a3a116b0c35e9457c7
68/deu

college@europa-uni.de 

http://www.europa-uni.de/coll
ege
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https://europauni.moveon4.de/locallogin/6076a3a116b0c35e9457c768/deu
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Rekrutacja na kurs Viadrina Law Track 

2. Test poziomujący
Jedna rekrutacja dla VLT oraz VIT. Po 
zakończeniu rekrutacji decyzja o 
przydzieleniu do jednego z kursów

Odbywa się w czerwcu 2022 Prawdopodobnie 
odbędzie się w 
formie online

Test ten decyduje o tym, na 
jaki kurs (VLT lub VIT) 
zostanie przydzielony 

kandydat



Rekrutacja na kurs Viadrina Law Track 

3. Rozmowa kwalifikacyjna
Jedna rekrutacja dla VLT oraz VIT. Po 
zakończeniu rekrutacji decyzja o 
przydzieleniu do jednego z kursów

Odbywa się w  czerwcu 2022 Również prawdopodobnie w 
formie online

Odbywa się po zakończonym z 
sukcesem teście poziomującym

Rozmowa 
“zapoznawcza”



Koszty kursu Viadrina Law 
Track

Viadrina College pokrywa 
koszty samego kursu 
językowego oraz materiałów 
naukowych potrzebnych do 
uczestnictwa w kursie 

Kandydat/ka musi pokryć koszty 
mieszkania oraz wyżywienia (dla 
uczestników kursu VLT oferowane są 
studenckie akademiki po stronie 
polskiej jak i niemieckiej)

Koszty egzaminu 
DSH (około 130 eu)



Startstipendium

Przydzielane na podstawie 
wyników maturalnych oraz 

listu motywacyjnego

300 euro przez 10 
miesięcy (pierwszy i 
drugi semestr)

Inne wymagania do zdobycia 
stypendium to wypełnienie 
danego wniosku na stronie, 
przestrzeganie odpowiednich 
terminów, bycie 
zimatrykulowanym na Viadrinę 



Inne możliwości stypendium

Stypendium za dobre wyniki 
w nauce Stypendium socjalne (w przypadku 

gorszej sytuacji finansowej, stypendium 
to jest przewidziane tylko dla Polaków)Deutschlandstipendium (na 

przyznanie którego wpływ ma też 
działalność i aktywność 

pozaakademicka)



Ubezpieczenie na studiach

Karta EKUZ

studentservice@nordost.aok.de 

AOK Nordost

mailto:studentservice@nordost.aok.de


Dziękuję za uwagę!


