ЗВІТ
ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У 2019
РОЦІ

Спільна магістратура подвійного дипломування з
Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)
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● З вересня 2019 року 9 студентів юридичного факультету
розпочали навчання в Університеті ім. Миколаса Ромеріса,
решта розпочнуть там навчання у вересні 2020 року (всього
участь у програмі беруть 22 студенти).
● 2 студентів одержали повну стипендію на навчання уряду
Литви.
● Студенти, які успішно закінчать Програму, отримають диплом
магістра, виданий ЛНУ ім. І. Франка, та диплом магістра,
виданий Університетом ім. Миколаса Ромеріса.

Міжнародна співпраця
На запрошення юридичного факультету проведено серію лекцій англійською
мовою для студентів та аспірантів:
професора Хуана Рамона (Іспанія) на тему «IT право та політика ЄС»
представників Вроцлавського університету доктора Міхала Паздори та доктора Філіпа
Цюнчика на тему “Критика прав людини”
лекції, які проводив відомий американський правознавець, адвокат – Jan K. Sеіgel
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Зустрічі з відомими іноземними
правниками
4 березня відбулася зустріч в форматі полілогу з Естер де Рой, головою
Окружного суду Амстердама, віце-президентом Асоціації суддів
адміністративних судів Європи, членом правління європейської
фундації “Судді для суддів».
4 квітня відбулася зустріч з Едіт Целлер, Австрія, головою Європейської
асоціації адміністративних суддів, та Бартошем Войцеховскі, Польща,
суддею Вищого адміністративного суду Республіки Польща.
2 – 3 квітня на факультеті відбулися зустрічі з суддям Верховного Суду
Республіки Польщiа Йоанною Боженою Леманською та Малгожатою
Мановською
29 березня на запрошення юридичного факультету лекція завідувача
кафедри кримінального права Вільнюського університету, радника
Міністра юстиції Литви – Гінтараса Шведаса на тему: «Інститут
кримінальної відповідальності юридичних осіб в Литві та вимоги ЄС»
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Юридичний факультет
21 березня 2019 року відбулась зустріч із професором Бостяном
Зупанчичем (колишній суддя Європейського суду з прав
людини, Віце-Президент Комітету ООН проти катувань,
доктор права (Гарвардський університет).
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Юридичний факультет був презентований на Мережевому
форумі східного партнерства, який відбувся у Грузії за
участі представників 15 юридичних факультетів з України,
Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі, Німеччини. Було
підписано Декларацію про наміри співпраці в межах цього
форуму.
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Відбулися міжнародні тренінги «Римське право як фундамент
європейської правової культури: досвіди України та
Польщі».Організаторами тренінгів виступили юридичний
факультет Львівського національного університету та
Академічна Гільдія Пія XI у Любліні, за сприяння кафедри
історії держави, права та політико-правових вчень Львівського
національного університету та кафедри римського права
Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ.

Legal English
16-24 березня 2019 року на юридичному факультеті відбулись
безкоштовні заняття з курсу “Legal English”, які проводили
професори Вюрцбурзького університету (Німеччина) Карін
Лінхарт та Роджер Фабри. В заняттях брали участь студенти,
аспіранти та викладачі юридичного факультету у двох групах
(Учасники після складення іспиту одержали сертифікати).
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Школа польського та європейського
права
Круглий стіл в рамках Школи польського та
європейського права на тему: «Scope of the rule of law
- judicial independance in the jurisprudence of the CJEU»,
за
участі
адвоката,
ад’юнкта
Варшавського
університету др. Рудольфа Остріханського, др. АгатиБарбари Цапік (12 травня 2019, м. Львів)
6 вересня з ініціативи факультету було проведено Школу
арбітражу та медіації в рамках співпраці з
Ягеллонським університетом в Кракові.
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Школа польського та європейського права
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Відкриті лекції на тему: «Основи права Республіки Польща» (др.Томаш
Жимковський, депутат Сейму РП, др.Малгожата Вассерманн,
депутат Сейму РП, Ярослав Краєвський, депутат Сейму РП, Івона
Арент, депутат Сейму РП, Бартош Ковнацкий, депутат Сейму РП, в
рамках співпраці з Ягеллонським університетом (21 лютого.2019,
м. Львів)
Відкриті лекції на тему: «Кримінальне право Республіки Польща» від др.
Агнєшки Пільх, судді Районного суду в Кракові, Заступник керівника
Національної школи суддів і прокурорів Республіки Польща, в рамках
співпраці з Ягеллонським університетом (02-03 березня 2019, м.
Львів)
Відкриті лекції на тему: «Адміністративне-процесуальне право
Республіки Польща»
від др. Йоанни Леманської, судді Верховного
Суду Республіки Польща
Відкриті лекції на тему: «Конституційне право Республіки Польща», від
проф. Мірослава Граната, голови Кафедри конституційного права,
Університету
ім.Кардинала
Стефана
Вишиньського,
суддя
Конституційного суду Республіки Польща у відставці

Школа німецького права

Відбулося відкриття 10-го Ювілейного етапу паралельного вивчення
німецького права, в якому в 2019 році беруть участь 35 студентів та
викладачів юридичного факультету.
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11.10.2018 – проведено німецько-український круглий стіл на тему
«Біобанки та медичні дослідження: правовий та етичний аспекти»
29.09-30.09.2018 - конституційне право ФРН - д-р Ларс Брокер,
президент конституційного та вищого адміністративного суду землі
Райнланд-Пфальц
9.10-10.10.2018 - цивільне право ФРН - проф., д-р Андреас Шпікхофф,
юридичний факультет Мюнхенського університету ЛюдвігаМаксиміліана
02.10-03.10.2019 - конституційне право ФРН - д-р Ларс Брокер,
президент конституційного та вищого адміністративного суду землі
Райнланд-Пфальц
16.11-17.11.2019 - адміністративне право ФРН - Штефан Шульте, суддя
адміністративного суду
7.12-8.12.2019 - цивільне право ФРН - д-р Дойрінг, юридичний факультет
Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана

Школа американського права

В 2019 році відбулися лекції професорів Іллінойського
університету з питань кримінального права та процесу
США, права інтелектуальної власності, корпоративного
права, міжнародного приватного права тощо.
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27

11

вересня
відбулася
міжнародна
конференція
«Адміністративна юстиція в Польщі та в Україні:
порівняльні аспекти», організаторами якої були
юридичний факультет та Верховний Суд.

Відбувся
VIIІ
Міжнародний
форум
з
практики
Європейського Суду з прав людини, організаторами
якого є юридичний факультет, Верховний Суд та
координатор проектів ОБСЄ в Україні (за участі суддів
ЄСПЛ, Голови ВС, заступника Міністра юстиції).
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Участь команди юридичного факультету
у Vis Pre-Moot та зайняття 2 місця.
Члени команди: Юлія Адамович, Юліана Федорук,
Віталій Косович та Сергій Андрущенко
(15-17 лютого 2019, м. Брно)
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Міжнародні змагання з медіації
(18-th INADR Mediation Tournament)
за участі команди юридичного факультету
(Фігун Дмитро, Микола Бабій та Кабат Ігор)
(13-17 березня 2019 року, Афіни, Греція)
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