
Załącznik Nr 3 

 

        

RAMOWY PLAN PRAKTYK STUDENCKICH  

DLA KIERUNKU PRAWO 

 

(stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 

września 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów studiów 

pierwszego stopnia na kierunkach administracja i europeistyka oraz studentów jednolitych 

studiów magisterskich na kierunku prawo) 

        

1. Od studentów Wydziału Prawa i Administracji odbywających praktyki zawodowe 

oczekuje się zaangażowanego wykonywania prac powierzonych przez osoby nadzorujące 

przebieg praktyk z ramienia zakładu pracy oraz wysokiej kultury osobistej. 

 

2. Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki studenckie w szczególności: 

a) w sądach i prokuraturach,  

b) w kancelariach notarialnych, radcowskich i adwokackich, 

c) w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej,  

d) w komórkach prawnych innych instytucji publicznych i niepublicznych. 

 

3. Celem praktyki studenckiej jest weryfikacja i uzupełnienie wiedzy teoretycznej, zdobytej 

w trakcie studiów, w szczególności przez: 

a) zapoznanie studentów z jednostką organizacyjną przyjmującą na praktyki, tj. jej 

strukturą organizacyjną, zasadami poszczególnych komórek i ich wzajemnymi 

powiązaniami, 

b) zapoznanie z regulaminem wewnętrznym jednostki organizacyjnej, przepisami o 

dyscyplinie pracy i bhp,  z organizacją sekretariatu, z instrukcją i obiegiem 

korespondencji, jej klasyfikacji i przechowywaniem, przekazywaniem akt do 

archiwum, niszczeniem akt, zapoznanie z zasadami postępowania z aktami poufnymi i 

tajnymi, z organizacją systemu komputerowego, 

c) zapoznanie ze sposobem wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 

jednostki, 

d) wykonywanie powierzonych zadań w określonych komórkach organizacyjnych 

podmiotu, w którym odbywana jest praktyka. 

 

4. Do przykładowych zadań realizowanych w czasie praktyk należy: 

a) zapoznanie się z poszczególnymi czynnościami realizowanymi przez podmiot 

organizujący praktykę, 

b) uczestniczenie w rozprawach i innych merytorycznych (praktycznych) czynnościach 

realizowanych przez podmiot organizujący praktykę, 

c) przygotowywanie projektów pism, 

d) przygotowywanie projektów uzasadnień orzeczeń i innych rozstrzygnięć w ramach 

postępowań prowadzonych przez podmiot organizujący praktykę, 

e) wykonywanie innych zadań merytorycznych zleconych przez osoby bezpośrednio 

współpracujące ze studentem odbywającym praktykę, 

f) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wykonania powierzonego zadania, 

g) wykonywanie czynności materialno-technicznych zleconych przez osoby 

bezpośrednio współpracujące ze studentem odbywającym praktykę.  

    


