


Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2000 r. przez
prof. Michela Pertué i prof. Krzysztofa Wojtyczka, obecnie
Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
Strasbourgu. Działa ona w ramach współpracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie.

Jej celem jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu
francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych
informacji o systemie prawa francuskiego. Szkoła stanowi
także przygotowanie do programu Master z francuskiego
prawa gospodarczego (Master en droit privé).

Program ten rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Jego
celem jest kształcenie prawników w zakresie francuskiego
prawa gospodarczego, poszukiwanych na polskim rynku
pracy przez instytucje bankowe, ubezpieczeniowe,
kancelarie radcowskie i adwokackie oraz polskie oddziały
francuskich przedsiębiorstw.

Absolwenci programu Master „voie recherche” (opcja
obejmująca przygotowanie pracy magisterskiej) mogą
ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie we Francji.

Studia można zakończyć również opcją „voie professionelle
polegającą na odbyciu stażu w instytucji stosującej prawo
francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie raportu ze
stażu i jego obronę przed komisją.

Uczestnicy studiów wpisywani są na listę studentów
Uniwersytetu w Orleanie oraz otrzymują francuską
legitymację studencką. Absolwenci studiów otrzymują
francuski dyplom master w zakresie prawa o specjalności
„Droit des affaires français et international” wydawany
przez Uniwersytet w Orleanie.

Wszystkie zajęcia programów francuskich prowadzone są
przez wykładowców z Uniwersytetu w Orleanie.

Poza działalnością dydaktyczną Szkoła organizuje wykłady
gościnne prawników francuskojęzycznych i konferencje
naukowe (cykl konferencji Polsko-Francuskie Dni
Prawnicze), jak również przygotowuje publikacje naukowe.
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Szkoła Prawa Francuskiego:

Program Szkoły składa się z dwóch części:

Kursu francuskiego języka prawniczego (kurs w 1. semestrze 
nauki, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny)

Kursów przedmiotów prawniczych obejmujących w sumie 8 
tygodni nauki od poniedziałku do piątku w godz. Od 14:30 do 
17:30.

– Wprowadzenie do francuskiego prawa i instytucji 
politycznych

– Prawo prywatne

– Prawo administracyjne

– Prawo gospodarcze

Program Master:

Przedmiotem nauczania jest prawo prywatne francuskie i 
międzynarodowe, w tym:

– Podatkowe prawo gospodarcze

– Prawo upadłościowe

– Prawo pracy

– Prawo umów międzynarodowych

– Prawo cywilne – kurs pogłębiony

– Prawo procesowe

– Procedura sądowoadministracyjna

– Prawo gospodarcze – zagadnienia strukturalne

– Prawo bankowe

Program trwa 1 rok i  obejmuje w sumie 11 zjazdów. Terminy 
spotkań dostosowane są do osób pracujących. Zajęcia odbywają 
się w piątki (16:00-20:00), soboty (9:00 – 18:00), niedziele 
(9:00-13:00). Cztery razy zajęcia odbywają się również w 
czwartki od 17:00 do 20:00. 

DOSTĘPNE PROGRAMY



Szkoła Prawa Francuskiego:

Zgłoszenia przyjmowane są do  6 października. Kandydaci 
proszeni są o  złożenie w biurze Ośrodka Koordynacyjnego Szkół 
Praw Obcych  kwestionariusza link: 
http://www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/news/89,poznaj-prawo-
francuskie-rekrutacja-do-szkoly-prawa-francuskiego) wraz ze 
zdjęciem. Kwestionariusz można również przesłać mailem na 
adres okspo@uj.edu.pl. Do Szkoły nie ma egzaminu wstępnego. 
W szkole studiować mogą studenci i absolwenci wszystkich 
kierunków.

Opłata za Szkołę:

Studenci i doktoranci UJ: 100 zł

Osoby spoza UJ: 1000 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty)

Program Master:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci 
pięcioletnich studiów prawniczych na uczelniach i polskich i 
zagranicznych oraz studenci prawa UJ, którzy zaliczyli 4 rok 
studiów.  Całkowity koszt studiów wynosi 1000 złotych + 
wpisowe  wynoszące ok. 254 euro (ustalane corocznie przez 
francuskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

Rekrutacja na studia trwa do 6 października 2017 roku. 
Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
oraz załączenie następujących dokumentów:  CV i list 
motywacyjny w języku francuskim, transkrypt ocen wraz ze 
średnią z każdego roku studiów, dyplom ukończenia studiów, 
dokument zaświadczający o znajomości języka francuskiego.

http://www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/news/158,rekrutacja-do-
programu-master

REKRUTACJA



Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Francuskich:

dr Piotr Szwedo

Koordynator Programów Francuskich: 

Mateusz Gędźba

koordynator.programyfrancuskie@gmail.com

Biuro:

Julianna Kobierzyńska, okspo@uj.edu.pl
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