
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.2A: Jestem Adwokatem. Prawo korporacyjne.  
 
Cel zajęć: Celem przedmiotowych zajęć jest pogłębienie wiedzy w zakresie zagadnień 
związanych z prawem korporacyjnym  - prawem o adwokaturze, ułatwiające studentom 
przygotowanie się do egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką. 

 
 

Szczegółowe efekty nauczania: 
Studenci będą w części przygotowani do egzaminów wstępnych. Posiądą ciekawą wiedzę dotyczącą 
pracy adwokata, jego kształcenia. Będą potrafili zastosować wybrane przepisy do konkretnego stanu 
faktycznego. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

Analiza ustaw i przepisów prawnych pod kątem egzaminów wstępnych, opisów ścieżki aplikacyjnej, 
praca w kancelarii adwokackiej, reprezentacja klienta przez adwokata 

 
Liczba uczestników zajęć praktycznych w formie projektowej – około 15 osób/gr. 

  

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od maja  2021 do września 2021 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 w ramach przedmiotu –„Jestem Adwokatem. Prawo 

korporacyjne” dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II i III roku z kierunków 

Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie I stopnia, kierunku Administracja  

i Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II roku II stopnia oraz kierunku Prawo IV i V roku studiów 

jednolitych magisterskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  

z siedzibą  w Rzeszowie. 

 

w formie zajęć praktycznych w formie projektowej - w łącznym wymiarze 6 godzin, w jednej 

grupie 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Analiza przepisów prawnych wybranych ustaw. 1 

2. Analiza ustawy prawo o adwokaturze 1 

3. 
Opis, porady, jak się przygotować do egzaminów wstępnych na 

aplikację 
1 



 
 

 
 

4. Opis ścieżki aplikacyjnej 1 

5. Praca adwokata w kancelarii adwokackiej 1 

6. Reprezentacja klienta przez adwokata 1 

 
 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 

 
 


