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 Od dnia 1 stycznia 2004 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

przy wsparciu Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju rozpoczęło działalność

Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego.

 W ramach działalności Centrum utworzona została Szkoła Prawa Hiszpańskiego.

 Ponadto do zadań Centrum należy między innymi:

 realizacja przedsięwzięć dydaktycznych i zajęć kursowych

 realizacja wspólnych prac oraz projektów naukowych i badawczych z zakresu prawa

europejskiego i innych,

 przygotowywanie wspólnych analiz, raportów i rekomendacji wskazujących na możliwość

wykorzystania doświadczeń hiszpańskich w działaniach na rzecz harmonizacji prawa,

 opracowywanie wspólnych publikacji naukowych, przedsięwzięć wydawniczych oraz

wymiany informacji,

 organizowanie wspólnych seminariów i konferencji,

 wymiana studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

 Zadania powyższe mogą być realizowane z udziałem i w porozumieniu z innymi uczelniami oraz

innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi.



 Studia w Szkole Prawa Hiszpańskiego trwają dwa semestry. Zajęcia

prowadzone są w języku hiszpańskim przez wykładowców

uniwersyteckich lub hiszpańskich adwokatów. Tematyka obejmuje

podstawy prawa hiszpańskiego, z uwzględnieniem prawa gospodarczego,

handlowego i finansowego, a także problematyki istotnej z punktu

widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.

 Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów Wydziału Prawa i

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, innych wydziałów UW oraz

zainteresowanych studentów lub absolwentów innych uczelni wyższych.

 Studia odbywają się w kameralnej grupie, co zapewnia wysoki komfort

nauki oraz łatwość nawiązywania i utrzymania kontaktów z

wykładowcami.



Polsko-Hiszpańskie Konferencje Naukowe

• 5.11.2015 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.:

„Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania 
prawne”.



Polsko-Hiszpańskie Konferencje Naukowe

• 10.5.2017 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.:

„Rozwój przedsiębiorczości  w polsko-hiszpańskich relacjach 

gospodarczych  – doświadczenia i perspektywy rozwoju oraz 

uwarunkowania prawne”



Polsko-Hiszpańskie Konferencje Naukowe

• 17.5.2018 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.:

„Aktualne zagadnienia prawnopodatkowe oraz z zakresu prawa 

handlowego w polsko-hiszpańskich relacjach gospodarczych”



Polsko-Hiszpańskie Konferencje Naukowe

• 16.5.2019 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.:  „Aktualne problemy i 
wyzwania w zatrudnianiu pracowników w Polsce i Hiszpanii w kontekście 
rozwoju współpracy gospodarczej”

• 20-21.5.2021 r:
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