
 

UCHWAŁA NR RD/1/5/2020 
RADY DYDAKTYCZNEJ 

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

z dnia 15 maja 2020 r. 

w sprawie w sprawie zasad odbywania studenckich praktyk sądowych w 
okresie maj-wrzesień 2020 r. 

 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 
Rada Dydaktyczna przyjmuje zasady odbywania studenckich praktyk sądowych w 
okresie maj-wrzesień 2020 zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

Załącznik do uchwały nr RD/1/5/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad odbywania studenckich praktyk sądowych w okresie maj-

wrzesień 2020 r. 

 

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK SĄDOWYCH W OKRESIE 

MAJ-WRZESIEŃ 2020 R. 

PRAWO (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 

 

§ 1. Do dnia 30 września 2020 r. obowiązek odbycia praktyki w sądzie lub trybunale w 

wymiarze 80 godzin, określony w § 3 ust. 2 uchwały Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 

grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo, może być 

zrealizowany na zasadach określonych niniejszą Uchwałą. 

§ 2. Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych WPIA UW, na podstawie 

zgłoszenia studenta zainteresowanego realizacją obowiązku odbycia praktyki w sądzie lub 

trybunale, kieruje do wykonania, pod kierunkiem wskazanego z imienia i nazwiska pracownika 

naukowo-dydaktycznego Wydziału, zadania odpowiadającego charakterowi studenckiej 

praktyki zawodowej w sądzie lub trybunale. 

§ 3. Przedmiotem zadania określonego w par. 2 powyżej może być w szczególności 

przygotowanie przez studenta analizy wskazanego orzecznictwa sądowego, opracowanie glosy 

lub projektu pisma procesowego. 

§ 4. Pracownik Wydziału, o którym mowa w par. 2 powyżej, wyznaczy studentowi zadanie, 

mając na uwadze Cele i efekty praktyk określone w uchwale Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z 

dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo, a 

także wymiar czasu obligatoryjnych praktyk sądowych (80 godzin). 

§ 5. W przypadku odbycia przez studenta praktyki na zasadach określonych niniejszą Uchwałą, 

oświadczenie pracownika Wydziału o zrealizowaniu przez studenta zadania w wymiarze czasu 

obligatoryjnych praktyk sądowych (80 godzin) odpowiada zaświadczeniu o odbyciu praktyk. 



Na tej podstawie Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych WPIA UW 

zalicza praktyki. 

§ 6. Uchwała ma zastosowanie wyłącznie do studentów ostatniego (V) roku studiów na 

kierunku prawo w roku akademickim 2019/2020. 
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