
 

CERTIFICATE 
 

OF COMPLETION  

 

of scientific and pedagogic internship  

on the topic 

 

Ways of improving the training 

of qualified lawyers  

in Ukraine and the EU 
 

February 8 – March 19, 2021 

(Frankfurt an der Oder, Federal 

Republic of Germany) 

  



Internship Program 

1. State standards of higher legal education in Ukraine: state, 

problems, prospects. Learning standards and organization 

of the educational process in Poland, Germany and Austria 

35 

hours 

2. Special aspects of the implementation of distance learning 

in the educational process of the legal education system  

16 

hours 

3. Legal writing and drafting of procedural documents as a 

skill base for law students 

10 

hours 

4. Case-study as a basis for the critical thinking of a lawyer. 

Role-playing situation for classes of law students. Moot 

courts, debates, legal courses, meetings with practicing 

lawyers, brain-rings 

20 

hours 

5. Law in the digitalization epoch. Legal education in the area 

of intellectual property. Digital culture and information 

culture. EU experience 

20 

hours 

6. The issue of meeting academic integrity by law students in 

Ukraine and the EU 

10 

hours 

7. Problems of the employment of law students. Cases of 

student employment abroad. Criteria for assessing students’ 

knowledge level as part of employment. Hard skills and 

Soft skills 

35 

hours 

8. Working procedure with educational text. Modeling of 

legal considerations and interpretation of legal rules 

18 

hours 

9. Individual consultative work 8 

hours 

10. Participation in a training workshop and work on scientific 

and methodological reports 

8 

hours 

 

TOTAL: 180 teaching/ working hours  

The curriculum of scientific and pedagogical internship is fully carried 

out. 

  



Програма стажування 

1. Державні стандарти вищої юридичної освіти в Україні: 

стан, проблеми, перспективи. Стандарти навчання та 

організація навчального процесу в Польщі, Німеччині 

та Австрії 

35 

годин 

2. Особливості впровадження дистанційного навчання в 

навчальний процес в системі юридичної освіти 

16 

годин 

3. Юридична техніка та складання процесуальних 

документів як базис умінь для студентів-правників 

10 

годин 

4. Case-study як основа для критичного мислення юриста. 

Ситуативно-рольова гра на заняттях студентів-

правників. Мут-корти, дебати, правові курси, зустрічі з 

практикуючими юристами, брейн-ринги 

20 

годин 

5. Право в епоху цифровізації. Юридична освіта у галузі 

інтелектуальної власності. Цифрова культура та 

інформаційна культура Досвід ЄС 

20 

годин 

6. Питання дотримання академічної доброчесності 

здобувачами вищої юридичної освіти в Україні та ЄС 

10 

годин 

7. Проблеми працевлаштування студентів-правників. 

Кейси працевлаштування студентів закордоном. 

Критерії оцінки якості знань студентів під час 

працевлаштування. Hard skills та Soft skills 

35 

годин 

8. Методика роботи з навчальним текстом. Моделювання 

юридичних міркувань і тлумачення правових норм 

18 

годин 

9. Індивідуальна консультативна робота 8 

годин 

10. Участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-

методичними доповідями 

8 

годин 

 

УСЬОГО: 180 навчальних / робочих годин 

Навчальний план науково-педагогічного стажування виконано 

повністю 

 


