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ZARZĄDZENIE  Nr 110/2011 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

   z dnia 3 listopada 2011 r. 

 

 

 

w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się,                       

co następuje: 

 

 § 1.1. Z dniem 1 października 2011 r. tworzy się na Wydziale Prawa, Administracji                  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Szkołę Prawa Francuskiego, zwaną dalej 

Szkołą.  

2. Działalność dydaktyczna Szkoły realizowana jest przy udziale Uniwersytetu 

Paris-Dauphine, z siedzibą przy Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris. 

 

§ 2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w Uniwersytecie 

Wrocławskim, Szkoła Prawa Francuskiego otrzymuje kod: 

 

Kod 

jednostki 

Kod jedn. 

nadrzędnej 

Kod typu Symbol Opis jednostki 

2348 23 SZKOŁA 23/SPF Szkoła Prawa Francuskiego 

 

 § 3.1. Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch ścieżkach edukacyjnych z zakresu 

prawa francuskiego: 
a/ dwusemestralny kurs prawa francuskiego,  

b/ dwusemestralne francuskie magisterium prawa „Master professionnel  

de Droit européen et international des affaires / Europejskie 

i międzynarodowe prawo gospodarcze”, z zachowaniem programu M2  
Uniwersytetu Paris-Dauphine. 

 
2. Uczestnikiem Szkoły w zależności od wyboru ścieżki edukacyjnej może 

zostać: 

a/  w dwusemestralnym kursie, student który ukończył 2 lata studiów, 

b/ w dwusemestralnym francuskim magisterium prawa, student który 

ukończył czwarty rok studiów prawniczych.  

 

3. Kształcenie w Szkole trwa dwa semestry. 

 

4. Oferowane zajęcia mają charakter uzupełniający wobec regularnych 

studiów. 

5. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Paris-Dauphine 

oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 4. Absolwenci Szkoły otrzymują w zależności od wyboru ścieżki edukacyjnej: 

a/ certyfikat ukończenia dwusemestralnego kursu prawa francuskiego 

Uniwersytetu Paris-Dauphine, 

b/ dyplom Uniwersytetu Paris-Dauphine „Master professionnel de Droit 

européen et international des affaires / Europejskie i międzynarodowe 

prawo gospodarcze”. 
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 § 5.1.Dyrektora  Szkoły powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2.Dyrektor kieruje Szkołą oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 

  1/ sprawuje nadzór merytoryczny nad kształceniem, 

  2/ organizuje pracę Szkoły, 

3/ współdziała z Uniwersytetem Paris-Dauphine. 

 

 § 6.1. Zasady rekrutacji i kształcenia oraz organizację Szkoły określa Regulamin 

Szkoły nadany przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w porozumieniu                 

z Dyrektorem Szkoły. 

     2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauczania. 

 

§ 7. Koszty funkcjonowania Szkoły pokrywane są: 

 1/ z opłat za kształcenie, 

2/ ze źródeł zewnętrznych, 

3/ ze środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 8. Warunkiem uruchomienia kształcenia w Szkole w danym roku akademickim 

jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników. 

 

§ 9.1. Kształcenie w Szkole jest odpłatne.  

2. Wysokość opłat określa corocznie Dziekan Wydziału Prawa, Administracji                 

i  Ekonomii na podstawie kosztorysu opracowanego przy współpracy z Dyrektorem 

Szkoły, po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauczania.   

3. Dziekan może zwolnić z części lub całości opłat związanych  z kształceniem                         

w Szkole. 

 

 § 10. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

do spraw Nauczania. 

 

 § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od  

dnia  1 października 2011 r. 

 

 

 

 

        prof. dr hab. Marek Bojarski 

            

      R E K T O R 

 

 


