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1. Загальні положення
1.1. Школа німецького права є структурним підрозділом кафедри
процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (Schule für deutsches Recht, далі – SDR).
1.2. SDR у своїй діяльності керується законами України, Статутом
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Статутом
юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича та цим Положенням.
1.3. Метою діяльності SDR є створення та підтримка постійних
академічних зв’язків і сприяння здійсненню спільних навчальних і
дослідницьких проектів та налагодження аналогічних зв’язків між юридичним
факультетом ЧНУ ім. Ю.Федьковича та юридичними факультетами вузів,
професійними правничими спілками, включаючи програми обмінів студентами
і викладачами Федеративної Республіки Німеччини (далі – ФРН) та Австрії,
створення можливостей для викладання правових дисциплін, пов’язаних з
правовими системами німецькомовних країн, передусім з правовою системою
ФРН, студентам юридичного факультету.
2. Завдання SDR
2.1. Відповідно до мети створення завданнями SDR є:
2.1.1. Організація та проведення, у тому числі за участю викладачів
зарубіжних вищих навчальних закладів, навчальних занять зі студентами,
наукових і методичних конференцій з викладачами юридичного факультету,
спрямованих на отримання знань про правову систему ФРН, інших зарубіжних
країн, Європейського Союзу.
2.1.2. Сприяння проведенню студентами і викладачами юридичного
факультету наукових досліджень німецького права та німецької правової
доктрини, права та правових доктрин інших зарубіжних країн.
2.1.3. Пошук партнерів з кола вищих навчальних закладів ФРН, наукових
установ, державних і недержавних організацій ФРН, інших зарубіжних країн
для підготовки та реалізації спільних навчальних і наукових заходів на
юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
2.1.4. Участь у конкурсах на отримання коштів, іншої матеріальної та
організаційної допомоги тощо, необхідних для досягнення мети
функціонування SDR.
2.1.5. Організація та проведення занять з вивчення студентами та
викладачами юридичного факультету німецької, в тім числі німецької
правничої мови.
2.1.6. Збір, опрацювання та оперативне поширення інформації про умови
навчання і стажування за межами України, передусім у ФРН, про можливості
участі студентів і викладачів юридичного факультету у англомовних та
німецькомовних міжнародних програмах і проектах.
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2.1.7. Сприяння студентам та викладачам юридичного факультету у
встановленні контактів з професорсько-викладацьким складом вузів та
наукових установ ФРН, інших країн.
2.1.8. Організаційна та консультативна допомога студентам юридичного
факультету в підготовці до навчання і стажування на німецькомовних та
англомовних програмах у ФРН, в інших країнах.
2.1.9. Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів,
круглих столів та інших аналогічних заходів.
2.1.10. Пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для
навчання і стажування студентів та наукової і навчально-методичної роботи
викладачів юридичного факультету.
2.1.11. Встановлення та підтримка ділових зв’язків з дипломатичним
представництвом ФРН в Україні, Німецькою службою академічних обмінів
(Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)), іншими іноземними місіями
та фондами в Україні.
2.1.12. Вивчення та впровадження на юридичному факультеті німецької
моделі і досвіду підготовки правників, передусім досвіду забезпечення якості їх
фахової підготовки.
2.1.13. Підготовка та подання декану факультету та ректору університету
пропозицій щодо заявок на фінансування діяльності SDR за рахунок коштів
відповідних грантів і фондів.
2.1.14. Координація своєї діяльності спільно з іншими структурними та
функціональними підрозділами юридичного факультету й університету в
цілому.
2.1.15. Розробка щорічних та перспективних планів роботи SDR та їх
затвердження на Вченій раді юридичного факультету.
3. Права SDR
3.1. Відповідно до покладених на SDR завдань вона має право:
3.1.1. Університет забезпечує SDR приміщенням та сприяє ресурсами,
необхідними для реалізації його статутних завдань.
3.1.2. Одержувати для ознайомлення і використання в роботі законодавчі
та інші нормативні документи з питань міжнародної діяльності, що надходять
до Університету.
3.1.3. Одержувати від структурних підрозділів Університету документи,
довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на SDR завдань.
3.1.4. Залучати необхідних фахівців для розробки і здійснення заходів,
що проводяться SDR відповідно до мети діяльності і покладених завдань.
3.1.5. Взаємодіяти з міжнародними фондами, організаціями та
установами з питань, що належать до компетенції SDR.
3.1.6. Організовувати студентські наукові гуртки та спеціальні мовні
групи з поглибленого вивчення німецького права та німецької мови, написання
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наукових та кваліфікаційних робіт студентів і викладачів факультету з
німецького права.
3.1.7. Корегувати спільно з науково-методичною комісією факультету
програми та методики вивчення студентами факультету німецької мови.
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4. Структура SDR
4.1. Відповідно до поставлених мети і завдань SDR має наступну
управлінську й організаційну структуру:
4.1.1. Загальне керівництво SDR здійснює завідувач кафедри
процесуального права.
4.1.2. Завідувач кафедри процесуального права за погодженням з деканом
та вченою радою юридичного факультету призначає із числа штатних
працівників кафедри особу, яка здійснює безпосереднє оперативне керівництво
функціонуванням SDR.
4.1.3. З метою вироблення стратегії функціонування SDR та здійснення
систематичного контролю за її реалізацією за поданням завідувача кафедри
процесуального права вченою радою факультету створюється Науковометодична рада SDR.
4.1.4. У складі SDR функціонують Наукове товариство з вивчення
німецького права, Студентський науковий гурток, Товариство з вивчення
німецької мови, електронна бібліотека.

