
Jagiellonian University: School of American Law
- AMERICAN LAW PROGRAM -

1. Subject of the School and partner university, organization of the program
The  School  of  American  Law  is  organized  at  the  Faculty  of  Law  and  Administration  of  the 
Jagiellonian University in cooperation with The Catholic University of America School of Law in 
Washington, D.C. All courses offered within the program are taught by the American faculty. The 
students enrolled in the School receive access to the legal database Westlaw/TWEN. The School 
is supplemented by a course in Legal English offered in the winter term.
The classes in the School of American Law (course title: ”Introduction to American Law”) are held 
in sessions. The courses amount in total  to 10-13 weeks of  classes during an academic year 
(October through May). Most of the courses lasts for five days, some of them are however ten days 
long. During the session, the classes meet every day for 150 minutes. 

2. Admission, fees
The  admission  to  the  course  ”Introduction  to  American  Law”  takes  places  in  May.  The  entry 
examination is competitive and its main purpose is to examine whether the proficiency in English of 
a candidate is sufficient to participate in the courses and sit for the examinations. 
The participation in the School of American Law is free of charge. The students pay only the fee 
towards the printing costs in the amount of ca. 200 zł for the entire academic year. This fee covers 
the printing costs of the didactic materials that are used in the courses.

3. ECTS Credit Points and Graduation 
For the successful completion of the School of American Law the JU Students receive 18 ECTS 
credit  points.  For  the completion of  the course in  Legal  English  additional  2 credit  points  are 
awarded. Every course offered in the School is followed by a subsequent examination. In order to 
graduate from the School, students need to successfully pass the exams that correspond to the 
eight weeks of classes. The graduates of the School receive a diploma.

4. Information about the LL.M Program affiliated with the School
The School  of  American Law is  at  the same time one of  the  three components of  the  LL.M. 
Program in American Law that is offered by The Catholic University of America. The credit points 
received by the students participating in the School of American Law can be used towards the 
LL.M. degree, also when the student decided to complete the LL.M. Program after the graduation 
from the School. It is also possible for the students in their final year of studies to begin the LL.M. 
studies. 

Further information. contact details
- American Law Program:
www.law.uj.edu.pl/wsp-oacute-lpraca-miedzynarodowa/osrodek-koordynacyjny-szkol-praw-obcych
- LL.M. Program: www.law.edu/ju-llm/home.cfm
- Partner Law School: www.law.edu
Coordinator of the School in Кrakow: Michał Bobrzyński (michal.bobrzynski[at]uj.edu.pl). 
LL.M. Program Coordinator in Krakow: Olga Horwath (horwath[at]law.cua.edu).
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Uniwersytet Jagielloński: Szkoła Prawa Amerykańskiego
- PROGRAM PRAWA AMERYKAŃSKIEGO -

1. Przedmiot Szkoły i uczelnia partnerska, organizacja zajęć
Szkoła  jest  organizowana na  Wydziale  Prawa i  Administracji  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  we 
współpracy  z  Wydziałem  Prawa  Katolickiego  Uniwersytetu  Ameryki  w  Waszyngtonie  (DC). 
Wszystkie kursy oferowane w ramach Szkoły są prowadzone przez wykładowców amerykańskich. 
Uczestnicy  Szkoły  otrzymują  dostęp  do  amerykańskiej  bazy  prawniczej  Westlaw/TWEN. 
Uzupełnienie  Szkoły  stanowi  kurs  z  prawniczego  języka  angielskiego  oferowany  w semestrze 
zimowym. 
Zajęcia w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego (przedmiot „Wstęp do prawa amerykańskiego”) 
odbywają się w formie zjazdów. Łączna ilość zajęć w trakcie roku akademickiego (październik-maj) 
wynosi w zależności od roku od 10 do 13 tygodni zajęć. Większość kursów trwa pięć dni, niektóre 
kursy są jednak dziesięciodniowe. W czasie zjazdów, zajęcia odbywają się codziennie i trwają 150 
minut.

2. Rekrutacja, opłaty
Rekrutacja  do  przedmiotu  "Wstęp  do  prawa  amerykańskiego"  odbywa  się  w  maju.  Egzamin 
wstępny ma charakter  konkursowy i  jego głównym celem jest  sprawdzenie  znajomości  języka 
angielskiego  w  stopniu  wystarczającym  na  uczestniczenie  w  zajęciach  Szkoły  oraz  składanie 
egzaminów. 
Za udział w zajęciach Szkoły Prawa Amerykańskiego nie są pobierane opłaty. Studenci Szkoły 
wnoszą jedynie opłatę na koszt druku materiałów w wysokości ok. 200 zł za cały rok. Opłata ta 
pokrywa koszt druku materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć. 

3. Punkty ECTS i ukończenie Szkoły 
Za  zaliczenie  Szkoły  Prawa  Amerykańskiego  studenci  UJ  otrzymują  18  punktów  ECTS. 
Ukończenie  zajęć  z  prawniczego  języka  angielskiego  jest  premiowane dodatkowo 2  punktami 
ECTS. Aby ukończyć Szkołę, studenci są zobowiązani złożyć z wynikiem pozytywnym egzaminy z 
kursów w łącznym wymiarze ośmiu tygodni. Absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia.

4. Informacje o związanym ze Szkołą programem LL.M.
Szkoła Prawa Amerykańskiego jest równocześnie jednym z trzech komponentów programu LL.M. 
in American Law oferowanego przez The Catholic University of America. Punkty uzyskane przez 
studentów uczęszczających na Szkołę Prawa Amerykańskiego mogą zostać zaliczone na poczet 
tytułu LL.M., także w sytuacji,  gdy student zdecyduje się później przystąpić do programu LL.M. 
Istnieje możliwość rozpoczęcia kursów LL.M. również przez studentów ostatniego roku studiów. 

Dalsze informacje, kontakt
- Szkoła: 
www.law.uj.edu.pl/wsp-oacute-lpraca-miedzynarodowa/osrodek-koordynacyjny-szkol-praw-obcych
- Program LL.M.: www.law.edu/ju-llm/home.cfm
- Wydział Prawa uczelni partnerskiej: www.law.edu
Koordynator Szkoły w Krakowie: Michał Bobrzyński (michal.bobrzynski[at]uj.edu.pl). 
Koordynatorka programu LL.M. w Krakowie: Olga Horwath (horwath[at]law.cua.edu)
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Ягелонський унверситет: Школа американського права
- ПРОГРАМА АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАВА -

1. Предмет діяльності школи та ВУЗ-партнер   організація занять  
Школа діє при факультеті права та адміністрації Ягелонського університету у співпраці з юри-
дичним факультетом Американського католицького університету у Вашингтоні. Усі заняття з 
пропонованих в рамках Школи дисциплін проводять викладачі із США. Учасники Школи отри-
мують доступ до американської правової бази - Westlaw/TWEN. Доповненням Школи є курс 
юридичної англійської мови, який відбувається у І семестрі.
Заняття у Школі американського права (назва предмету: «Вступ до американського права») 
відбуваються у формі з’їздів, загальна кількість яких протягом навчального року (жовтень - 
травень) – 10 – 13. Заняття з більшості курсів відбуваються протягом п’яти днів, а деякі - 
десяти. Під час з’їздів заняття проводяться щоденно і тривають 150 хвилин.  

2. Набір, оплата
Набір (предмет «Вступ до американського права») проводиться у травні. Вступний екзамен 
має конкурсний характер, його основною метою є перевірка знання англійської мови на рівні 
достатньому для участі у заняттях та здачі іспитів. 
Участь у Школі є безплатною. Студенти – учасники Школи оплачують лише вартість друку на-
вчальних матеріалів у сумі 200 злотих за цілий рік.

3. Бали ECTS для студентів Ягелонського університету та закінчення Школи
За участь та закінчення Школи американського права студенти отримують 18 балів ECTS. 
Додаткова 2 бали можна отримати за курс англійської юридичної мови. Щоб закінчити школу 
студенти зобов’язані здати на позитивну оцінку іспити із семи пропонованих під час Школи 
курсів. Випускники Школи отримують диплом про її закінчення.

4. Інформація про пов’язану із Школою програмою LL.M.
Школа Американського права є  одночасно одним із  трьох складових елементів  програми 
LL.M. з американського права, яку пропонує Американський католицький університет. Бали, 
які студенти отримали під час Школи американського права можуть бути зараховані під час 
навчання за програмою LL.M, навіть тоді, коли студент вирішить приєднатися до програми 
LL.M. пізніше. У програмі LL.M. можуть брати участь також студенти останнього курсу навчан-
ня. 

Додаткова інформація, контакти
-Школа:  
www.law.uj.edu.pl/wsp-oacute-lpraca-miedzynarodowa/osrodek-koordynacyjny-szkol-praw-obcych
- Програма LL.M. www.law.edu/ju-llm/home.cfm
- Юридичний факультет партнерського ВУЗу: www.law.edu
- Координатор школи в Кракові: Міхал Бобжиньскі (michal.bobrzynski [at]     uj.edu.pl);
- Координатор програми LL.M. в Кракові: Ольга Хорватх (horwath [at]     law.cua.edu)
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Przykładowy plan zajęć przedmiotu „Wstęp do prawa amerykańskiego” 
AMERICAN LAW PROGRAM
Eleventh Year—2010-11

American Legal Research
Stephen Young
October 4-8, 2010 

American Public Law: Constitutional Principles of Government & the Administrative State
Marshall Breger 
October 11-15, 18-22, 2010 

American Private Law: Remedies in Contracts, Property and Torts
Raymond Marcin 
October 26-29, Nov. 3-5, Nov. 8-10, 2010

American Intellectual Property Law
Susanna Fischer
November 25-26, 29-30, Dec. 1, 2010

American Business Organizations: Corporations
Sarah Duggin
December 6-10, 2010

Negotiation for Lawyers: Theory and Practice
Faith Mullen 
December 13-17, 2010

American Business Organizations. Legal Accounting & Finance for Lawyers
Raymond J. Wyrsch
March 7-11, 2011

Organization of American Government: Principles of Operation and Sources of Authority
Stephen Margeton
April 4-8, 2011

The American Legal Profession: Regulation, Professional Responsibility and Discipline
Lisa Vollendorf Martin
April 11-15, 2011

American Legal Analysis and Writing
Lisa Everhart
May 4-6 and 9-10, 2011
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