
PRZYKAZAŃ STUDENTA SZCZĘŚLIWEGO 

(opatrzone stosownym komentarzem dla lepszego pojęcia) 

I. STUDENT NIE SŁUCHA PLOTEK VI. STUDENT UCZY SIĘ NA WŁASNY RACHUNEK 

Plotka, jak pokazuje nasze doświadczenie, to największy wróg tutejszych studentów. 
Plotka zniekształca prawdę, wprowadza chaos, powoduje niepotrzebny stres. A tak łatwo 
jej uniknąć: wystarczy zweryfikować prawdziwość informacji sięgając do właściwych 
źródeł: uchwał Prüfungsausschuss für B/M of GPL, dziekanatu EUV lub CP czy 
Beratungsstelle (większość informacji jest w sieci!). 

Zalecamy Wam współpracę, bo co dwie głowy to nie jedna. Wspierajcie się i pomagajcie 
sobie jednak w rozsądnych granicach, czyli bez podpowiadania, ściągania, oszukiwania 
itp. Prędzej czy później wyjdzie na jaw, kto co naprawdę potrafi. 

II. STUDENT ZNA REGULAMIN STUDIÓW VII. STUDENT PYTA 

Czasem nie wiadomo jednak, jak właściwie wygląda tok studiów. MoŜna się tego 
dowiedzieć przeglądając regulamin studiów dostępny na stronach internetowych 
Juristische Fakultät EUV. W regulaminie wyjaśniono zasady przeprowadzania 
egzaminów, ilość podejść do egzaminu i terminy rozliczenia z posiadanych zaliczeń. W 
razie wątpliwości, wykładnią regulaminu zajmuje się właściwa komisja:  
Prüfungsausschuss für B/M of GPL. 

Gdy lektura regulaminu lub studiowanie podręczników nie przybliŜa Was do 
rozwiązania problemu – pytajcie innych, przede wszystkim wykładowców. Są wszakŜe 
po to, by wyjaśniać zagadnienia, pokazać drogę do rozwiązania, naprowadzić na 
właściwy trop. JeŜeli pytacie studentów starszych roczników pamiętajcie o przykazaniu 
pierwszym. 

III. STUDENT STUDIUJE VIII. STUDENT WIE, CO CHCE STUDIOWAĆ 

Niby oczywistość, a jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, Ŝe szkoła stała się 
przeszłością. Jesteście Państwo na studiach, gdzie sami musicie sobie dawać radę. Teraz 
juŜ nikt nie prowadzi Was za rękę i mówi, kiedy będzie następny sprawdzian i czego się 
trzeba spodziewać. Studiować znaczy więc zdobywać wiedzę samodzielnie: uczęszczając 
na wykłady, studiując literaturę w bibliotece czy weryfikując informacje w internecie. 
Zajęcia na uniwersytecie są tylko wprowadzeniem w problematykę – uszczegółowienie 
wiedzy i ćwiczenie umiejętności naleŜy juŜ tylko do studenta.  

MoŜe są wśród Was osoby, które przyszły na studia bez przekonania, Ŝe to właśnie 
prawo ich interesuje i stanie się ich sposobem na Ŝycie. JeŜeli macie wątpliwości, starajcie 
się je rozwiać na pierwszym roku, aby studiować z radością i przyjemnością. 

IV. STUDENT UCZY SIĘ SYSTEMATYCZNIE  IX. STUDENT WYJEśDśA NA SEMESTR ZAGRANICZNY 

Jeden z najczęściej popełnianych błędów – odwlekanie nauki do czasu rozpoczęcia sesji. 
Nagle, bowiem stajecie Państwo przed koniecznością nauki równocześnie do kilku 
egzaminów. I wtedy wszystko się miesza, zniekształcam, stres odbiera rozsądek...                                             
Pamiętajcie: Studia są jak odjeŜdŜający pociąg: jeŜeli na czas nie zajmiecie w nim miejsca, to 
później będzie coraz trudniej dotrzeć do celu. 

 

Jesteście Państwo na granicy dwóch krajów. Macie moŜliwość poznać takŜe inne uczelnie 
w Europie a nawet poza nią. Skorzystajcie z tej okazji, gdyŜ po studiach takiej moŜliwości 
juŜ nie będzie. Wybierzcie mądrze terminy wyjazdu (najlepiej niech to będzie czwarty lub 
piąty rok).  

V. STUDENT UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA X. STUDENT UCZY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH 

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Na wykładach i ćwiczeniach są omawiane 
jednak problemy, które mogą trafić się później na egzaminie. Warto teŜ na długo przed 
sesją osłuchać się z problematyką przedmiotu oraz terminologią, zwłaszcza Ŝe jest 
przekazywana w języku obcym. Przyswajanie jej sobie „na sucho”, bez kontekstu,  nic nie 
da. 

Skoro tu jesteście, to znaczy, Ŝe znacie Państwo co najmniej dwa języki (w tym swój 
ojczysty). Nie poprzestawajcie na tym – uczcie się innych języków. Pamiętajcie tylko o 
tym. Ŝeby nauka języków nie przesłoniła Wam podstawowego zadania – studiowania 
prawa. 

 


