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Prvi stručni tečaj
UVOD U NJEMAČKO PRAVO
Osnove javnog i građanskog njemačkog prava
Prodekan za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Jean
Monnet Katedrom za europsko javno pravo i Katedrom za strane jezike Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci poziva studente koji se osnovno služe njemačkim jezikom na stručni tečaj
„Uvod u njemačko pravo“. Tečaj će voditi prof. dr. sc. Gerald G. Sander, s Hochschule für
öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Tečaj će biti organiziran kroz 12 do 15 sati
predavanja (u cijelosti na njemačkom jeziku), a studenti će za pohađanje dobiti Uvjerenje o
pohađanju tečaja, koje će izdati Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz suglasnost ostalih
suorganizatora i pokrovitelja.
Tečaj je besplatan, a održat će se od 29. ožujka do 1. travnja 2016. godine, u poslijepodnevnim
satima, prema naknadno objavljenom rasporedu. Pozivaju se studenti druge i viših godina
Integriranog diplomskog studija pravo, Upravnog studija, te studija Germanistike i drugih
programa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji smatraju da mogu pratiti predavanja na
njemačkom jeziku da se do 20. ožujka 2016. prijave prof. Mateji Butković na adresu elektroničke
pošte: mbutkovi@pravri.hr. U prijavi je potrebno tek osnovno naznačiti način na koji je student
učio njemački jezik (primjerice, u osnovnoj ili srednjoj školi, tečaju, privatnoj školi, ljetnoj školi,
konverzacija, Fakultet), bez prilaganja posebne dokumentacije. Studentima koji upisuju kolegij
Njemački jezik u pravnoj struci IV. pohađanje ovog tečaja bit će vrijednovano sukladno Detaljnom
izvedbenom nastavnom programu predmeta, o čemu će biti obaviješteni od nastavnica Katedre za
strane jezike.
Osnovni sadržaj tečaja ove će godine obuhvaćati razne aspekte povijesnog razvoja njemačkog
prava, s naglaskom na njemačko javno pravo i temelje njemačkog građanskog prava – odabrani
instituti BGB-a i drugih pravnih izvora. Tečaj je zamišljen i kao prigoda za usavršavanje stručne
pravne terminologije njemačkog jezika.
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