
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1B: Pracownia praktyczna- zajęcia w Sądzie Okręgowym. 

Cel zajęć:  
Głównym celem i założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami wykonywania 
zawodu sędziego w sądzie okręgowym, strukturą organizacyjną sądu okręgowego, obszarem 
właściwości sądu okręgowego, podstawami prawnymi odnoszącymi się do funkcjonowania sądów 
okręgowych.  
Szczegółowe efekty nauczania: 
 
WIEDZA: 
Znajomość przepisów prawa w zakresie lokalizowania problemu prawnego wyłaniającego się na 
gruncie danej sprawy oraz prawidłowego określania właściwości sądu. 
 
UMIEJĘTNOŚCI 
wskazania przepisów prawnych odnoszących się do systemu sądownictwa powszechnego w zakresie 
postępowań cywilnych znajdujących zastosowanie w określonym przypadku 
 
KOMPTETENCJE SPOŁECZNE 
Wdrożenie studentów w codzienną pracę prawnika-praktyka oraz w specyfikę pracy w zespole 
skłanianie (i uświadomienie potrzeby) do pogłębiania posiadanej wiedzy poprzez ustawiczne 
zapoznawanie się ze stosownym orzecznictwem sądowym i literaturą prawniczą. 
 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Władza sądownicza (niezawisłość sądów, niezależność sędziów)  

2. Wymiar sprawiedliwości w Polsce : zasada dwuinstancyjności  

3. Właściwość sądów okręgowych: analiza przykładowych akt sprawy  

4. Struktura organizacyjna sądu okręgowego na konkretnym przykładzie  

5. Sala sądowa w sądzie okręgowym: symulacje rozpraw 

 

Liczba uczestników zajęć praktycznych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2021/2022r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2022 do września 2022 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych z pracodawcami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna – zajęcia w Sądzie Okręgowym” dla studentów studiów stacjonarnych IV roku  

z kierunku Prawo studia jednolite magisterskie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 

Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie  



 
 

 
 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Władza sądownicza (niezawisłość sądów, niezależność sędziów zbiór zasad etyki 
zawodowej sędziów) 

2 

2. Wymiar sprawiedliwości w Polsce : zasada dwuinstancyjności 2 

3. Właściwość sądów okręgowych: analiza przykładowych akt sprawy 6 

4. Struktura organizacyjna sądu okręgowego na konkretnym przykładzie  5 

5. Sala sądowa w sądzie okręgowym: symulacje rozpraw 5 

 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


