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Uniwersytet Europejski Viadrina (Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) rozpoczął swój pierwszy rok akademicki 19 października 1992 r. Uczelnia kontynuuje tradycje pierwszego brandenburskiego uniwersytetu krajowego
Universitas Francofurtensis (UF) funkcjonującego w latach
1506-1811. W tym okresie studiowało na UF ponad 55 tysięcy osób, byli to m.in.: Heinrich von Kleist, Wilhelm von
Humboldt i Alexander von Humboldt, Ulrich von Hutten,
Carl Philipp Emanuel Bach i Thomas Müntzer. Jak wynika
z zachowanych wpisów w księgach immatrykulacyjnych
z XVII wieku, na frankfurckiej uczelni studiowało 456 studentów z Polski. Po zamknięciu uczelni w 1811 r., niektórzy
profesorzy Viadriny nauczali na uniwersytecie w Berlinie.
Część uczonych przeniosła się do Wrocławia, gdzie doszło
do połączenia z Viadriny z Akademią Leopoldyńską.
Reaktywowany po 180 latach nieistnienia Uniwersytet
Europejski Viadrina jest jednym z trzech uniwersytetów
utworzonych w Brandenburgii po zjednoczeniu Niemiec.
Viadrina (z łac. „położona nad Odrą”) zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech. Obecnie studiuje tam ponad 6 tysięcy studentów
i studentek z ponad 80 krajów świata. Przeszło 1/5 studentów pochodzi z Polski oraz innych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Viadrina przyjęła dwa
główne cele: tworzenie międzynarodowej kadry naukowej
i środowiska akademickiego oraz prowadzenie współpracy
z wieloma międzynarodowymi uniwersytetami. Programy
nauczania Viadriny przewidują jeden semestr studiów za
granicą, co stanowi atrakcję dla studentów.
Specjalnością Viadriny są polsko-niemieckie studia
prawnicze, we współpracy z  Uniwersytetem im. Adama
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Mickiewicza w
Poznaniu Viadrina prowadzi dwa
kierunki studiów:
Bachelor of German
and Polish Law (sześć
semestrów) i Master of German and Polish Law (cztery semestry). Wykłady obejmują zagadnienia z prawa niemieckiego i polskiego. Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł
magistra prawa polskiego UAM oraz tytuł Master of German
and Polish Law. Celem Uniwersytetu jest rozwinięcie tego
kierunku do systematycznej wielojęzyczności w obszarze badań i dydaktyki. Zaplanowano rozszerzenie dwóch
programów w trybie Master, prowadzonych w językach
angielskim i niemieckim: „Master of European Studies“
oraz „Master of International Business Administration“, do
kierunków czterojęzycznych, a także dydaktyki w języku
polskim i francuskim. Dydaktyka i badania są prowadzone
przez pracowników naukowych w ich językach ojczystych.
Zorientowanie uczelni na Europę Środkowo-Wschodnią,
zdecydowało o tym, że programy master oraz doktoranckie
realizują praktykę ścisłej współpracy z partnerami z tego
obszaru oraz stosują zasadę wielojęzyczności w odniesieniu do takich krajów jak Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja
i kraje nadbałtyckie.
Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie oraz zajęcia w Centrum Języków Obcych. Uniwersytet prowadzi 16 kierunków studiów na trzech wydziałach: nauk ekonomicznych, prawa i kulturoznawstwa.
Uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą od ponad dwudziestu
lat ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a ich wspólną placówką naukowo-badawczą jest Collegium Polonicum w Słubicach. Według
zapisu umowy z dnia 2 października 2002 r., Collegium
Polonicum stanowi formę współpracy transgranicznej
w zakresie badań i dydaktyki. Odpowiedzialność za tę placówkę naukową spoczywa na Polsce i Kraju Związkowym
Brandenburgii.
Niedawno w gościnnych murach auli Collegium Polonicum wystąpił zielonogórski politolog prof. Wiesław Hładkiewicz z odczytem na temat: Prześladowania Żydów
i Świadków Jehowy na Środkowym Nadodrzu.
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