Зразок завдання для письмової екзаменаційної роботи (40
балів):
Graduados en Derecho demandan a sus universidades por no encontrar trabajo
A Cory Bennett, licenciada en derecho por la University of San Francisco School of
Law, nunca se le pasó por la cabeza que, tras las muchas horas invertidas en
prepararse para ejercer de futura abogada y los más de 150.000 dólares invertidos en
la carrera, acabaría con un sueldo de menos de diez dólares la hora.
Su historia es parecida a la de miles de licenciados de Derecho en las universidades
de Estados Unidos que cada año apuestan por estudiar leyes en facultades de gran
prestigio. Estas atraen a sus clientes barajando datos muy atractivos de empleabilidad,
con cifras de hasta por encima del noventa por ciento en cuanto al número de
graduados que han conseguido integrarse en el mercado de trabajo. Un espejismo que
en muchos casos contrasta con la dura realidad de un mercado saturado de abogados
y la fuerte competencia de internet.
Los recién licenciados, tras meses de infructuosa búsqueda de trabajo en su campo de
especialidad, se ven obligados a tener que aceptar el primer empleo que encuentran
en restaurantes, tiendas o lo que sale al paso. Intentan, entre otras cosas, hacer frente
a los costosos préstamos que han de devolver a los bancos que han financiado sus
estudios, muchas veces por valor de más de 100.000 dólares.
Варіант ІІ

Українців, котрі працюють в Іспанії, арештовують при проїзді через Німеччину
Десять громадян України, які поверталися після сезонних робіт в Іспанії, було
грубо затримано, арештовано і оштрафовано в Німеччині за відсутність
транзитної візи для проїзду через країни Шенгенської зони. Робочі візи, за
якими працюють українці в Іспанії, на думку німецької поліції, не дають
права на повернення до України по території Німеччини.
Всі українці легально працювали в Іспанії за робочими візами. Про
можливі проблеми з транзитом через Німеччину іспанське посольство, маючи
докладну інформацію про всі подальші пересування українців, їх не
попереджало.
Близько 6 ранку 26 травня автобус Мадрид- Вроцлав був зупинений
німецькою поліцією за декілька кілометрів від німецько-польського кордону з
метою перевірки документів. Всіх десятьох присутніх в автобусі українців
вивели і забрали у відділення поліції. У них вилучили коштовності і всі

виявлені гроші.
Під час грубо проведеного особистого огляду жінок роздягали догола.
«Приниження і шок, які я відчула, неможливо описати», - розповідає одна із
затриманих. «Ми стоїмо голі, не розуміємо ані слова німецькою, а вони
сміються і щось обговорюють», - коментує інша.
Одну з жінок, яка обурювалася діями поліцейських, вдарили пластиковою
пляшкою по голові. У своїх свідченнях практично всі затримані українці
говорять про надміру грубе, хамське поводження з ними німецьких
поліцейських.
Потім через перекладача їм повідомили, що з них стягується по 1000 євро в
рахунок оплати майбутньої депортації і ще 500 євро - на штраф і витрати
прокурора, який розглядатиме їхні справи.
Про те, що їм забороняється в´їзд на територію Німеччини на невизначений
термін, українці дізналися, тільки повернувшись додому, після перекладу
німецьких паперів українською.
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