Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 576/X/2018 z 4 grudnia 2018 r.
PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH DLA APLIKANTÓW I ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ W ROKU SZKOLENIOWYM 2019
(WTOREK)
LP
1

DATA
8 stycznia 2019 r.

2
3
4
5

15 stycznia 2019 r.
22 stycznia 2019 r.
29 stycznia 2019 r.
5 lutego 2019 r.

6

12 lutego 2019 r.

TEMAT ZAJĘĆ, PROWADZĄCY, UWAGI
Prawo cywilne praktyczne sporządzanie różnego
rodzaju umów: sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing,
pożyczka, spółki, umowa o roboty budowlane
wykł. r. pr. Jowita Pilarska – Korczak

LICZBA
GODZIN
Ćwiczenia
36 godz.

Prawo cywilne
wykł. sędzia Arkadiusz Opala

LICZBA
GODZIN
Wykład
30 godz.

od 17.00 do 19.00, wykład (2 godziny lekcyjne)

od 11.00 do 17.00, ćwiczenia (7 godzin lekcyjnych)
od 11.00 do 17.00, ćwiczenia (7 godzin lekcyjnych)
od 11.00 do 17.00 ,ćwiczenia (7 godzin lekcyjnych)
od 11.00 do 17.00 ,ćwiczenia (7 godzin lekcyjnych)

Prawo cywilne – księgi wieczyste i hipoteka
wykł. sędzia Jerzy Nowak

TEMAT ZAJĘĆ, PROWADZĄCY, UWAGI

Wykład
3 godz

od 17.00 do 19.00, wykład (2 godziny lekcyjne)
od 17.00 do 19.00, wykład (2 godziny lekcyjne)
od 1700 do 19.00, wykład (2 godziny lekcyjne)
od 13.00 do 19.00, wykład (5 godziny lekcyjne)

od 10.00 do 13.00 wykład (3 godz. lekcyjnych)
od 17.30 do 19.30, wykład (2 godziny lekcyjne)

Prawo cywilne c.d.
od 11.00 do 17.30, ćwiczenia (8 godzin lekcyjnych)

7

19 lutego 2019 r.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego
ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków
aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu
etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
wykł. radca prawny Wojciech Bujko

8
9
10

26 lutego 2019 r.
5 marca 2019 r.
12 marca 2019 r.

od 10.00 – 13.00, wykład (3 godz. lekcyjne)
od 10.00 – 13.00, wykład (3 godz. lekcyjne)
od 10.00 – 13.00, wykład (3 godz. lekcyjne)

11
12
13
14
15

19 marca 2019 r.
26 marca 2019 r.
2 kwietnia 2019 r.
9 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.

od 10.00 – 13.00, wykład (3 godz. lekcyjne)
od 10.00 – 13.00, ćwiczenia (3 godz. lekcyjne)
od 9.00 -12.00, ćwiczenia (3 godziny lekcyjne)

Wykład
15 godz.
ćwiczenia
6 godz.

od 13.00 do 19.00, wykład (5 godziny lekcyjne)

od 10.00 – 13.00, wykład (3 godz. lekcyjne)

Postępowanie cywilne nauczanie sporządzania
projektów pism procesowych, w tym środków
odwoławczych i innych środków zaskarżenia,
skargi kasacyjnej i skargi o wznowienie
postępowania, symulacja rozprawy sądowej w
sprawie cywilnej
wykł. radca pr. Wojciech Bujko

od 13.00 do 19.00, wykład (5 godziny lekcyjne)
od 13.00 do 19.00, wykład (5 godziny lekcyjne)

Postępowanie cywilne
wykł. sędzia Katarzyna Kijowska

Wykład
24 godz

od 13.00 do 17.00, wykład (4 godziny lekcyjne)
od 13.00 do 17.00, wykład (4 godziny lekcyjne)
od 13.00 do 17.00, wykład (4 godziny lekcyjne)
od 12.00 do 18.00, wykład (6 godzin lekcyjnych)
od 13.00 do 18.00, wykład (6 godzin lekcyjnych)

Ćwiczenia
26 godz.

Postępowanie cywilne
nauczanie sporządzania projektów pism procesowych, w
tym środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia,
skargi kasacyjnej i skargi o wznowienie postępowania,
symulacja rozprawy sądowej w sprawie cywilnej
wykł. radca pr. Bożena Górska,

Ćwiczenia
19 g odz

od 16.00 – 19.00, ćwiczenia (3 godz. lekcyjne)

od 13.00 – 16.00, ćwiczenia, (4 godz. lekcyjne)
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od 13.00 do 16.00 ćwiczenia (4 godz. lekcyjne)
od 16.00 – 19.00, ćwiczenia (3 godz. lekcyjne)
23 kwietnia 2019 r.
od 13.00 do 16.00 ćwiczenia (4 godz. lekcyjne)
od 16.00 – 19.00, ćwiczenia (3 godz. lekcyjne)
30 kwietnia 2019 r.
od 13.00 do 16.00 ćwiczenia (4 godz. lekcyjne)
od 16.00 – 19.00, ćwiczenia (3 godz. lekcyjne)
7 maja 2019 r.
od 12.00 do 16.00 ćwiczenia (5 godz. lekcyjne)
od 16.00 – 19.00, ćwiczenia (3 godz. lekcyjne)
14 maja 2019 r.
od 12.00 do 16.00 ćwiczenia (5 godz. lekcyjne)
od 16.00 – 20.00, ćwiczenia (4 godz. lekcyjne)
21 maja 2019 r.
28 maja 2019 r.
KOLOKWIUM
POSTĘPOWANIE CYWILNE
pisemne
4 czerwca 2019 r.
KOLOKWIUM
PRAWO CYWILNE
pisemne
II TERMIN
11 czerwca 2019 r.
Prawo pracy
Wykład
Prawo pracy (praktyczne nauczanie sporządzania
wykł. Sędzia Rafał Skrzypczak
12 godz.
projektów umów z zakresu prawa pracy, oświadczeń o
od 12.00 do 15.00 wykład (3.godz. lekcyjne)
rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia, aktów specyficznych źródeł prawa pracy
lub pism procesowych w sprawach pracowniczych
wykł.. radca prawny Ewa Przybylak
18 czerwca 2019 r.
25 czerwca 2019 r.
2 lipca 2019 r.
9 lipca 2019 r.

Wykład
9 godz

od 12.00-15.00 wykład (3 godziny lekcyjne)

28

16 lipca 2019 r.

od. 15.00 do 19.30, ćwiczenia (4.5 godz. lekcyjne)
od. 15.00 do 19.30, ćwiczenia (4.5 godz. lekcyjne)
od. 15.00 do 19.30, ćwiczenia (4,5 godz. lekcyjne)
od. 1500 do 19.30, ćwiczenia (4,5 godz. lekcyjne)

od 12.00 do 15.00,wykład (3.godz. lekcyjne)
od 12.00 do 15.00, wykład (3 godz. lekcyjne)
od 12.00 do 15.00, wykład (3 godz. lekcyjne)

Prawo Ubezpieczeń Społecznych
wykł. Sędzia Katarzyna Kijowska

od 12.00 -15.00, wykład (3godziny lekcyjne)

Ćwiczenia
18 godz
(w tym 3
rezerwa)

Prawo Ubezpieczeń Społecznych
praktyczne sporządzanie wniosków i pism procesowych w
sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
wykł. r. pr. Magdalena Cerajewska

Ćwiczenia
12 godz
(w tym 3
rezerwa)

od 15.00 do 19.00, ćwiczenia (4 godziny lekcyjne)
od 15.00 do 19.00, ćwiczenia (4 godziny lekcyjne)

PRZERWA WAKACYJNA OD 17 LIPCA 2018
6 TYGODNI
29

3 września 2019 r.

30

10 września 2019 r.

od 12.00 -15.00, wykład (3godziny lekcyjne)

od 15.00 do 19.00, ćwiczenia (4 godziny lekcyjne)

KOLOKWIUM
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ustne
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31

17 września 2019 r.

32

24 września 2019 r.

Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury
Wykładowca wyznaczony zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 32 ust. 3 a Ustawy
– seminaryjne zajęcia teoretyczne
od 13.00 do 19.00, (6 godz. lekcyjnych)
Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu.

Marta Rot
od 11.00 do 19.00 (8 godzin)

33
34
35

1 października 2019 r.
8 października 2019 r
15 października 2019 r

36

22 października 2019 r.

37

29 października 2019 r.

6 godzin

Ćwiczenia
24 godz.
(w tym 6
rezerwa)

od 11.00 do 19.00, (8 godzin)
od 11.00 do 19.00, (8godzin)

KOLOKWIUM
POSTĘPOWANIE CYWILNE
pisemne
– II termin
KOLOKWIUM
PRAWO CYWILNE
PISEMNE
II termin
KOLOKWIUM
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ustne
II termin
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