
Przedmiot: Symulacje Rozpraw sądowych – moot court   

Prowadząca: mgr Anna Lesińska  

Rok akademicki 2017/2018  

Niestacjonarne Studia Prawa (Wieczorowe), rok V, grupa 2 oraz grupa 3  

PLAN ORAZ TERMINY SPOTKAŃ  

Grupa 2  

zajęcia 1 (09.10.17) – przedstawienie zasad zaliczenia przedmiotu oraz rozwiązywanie kazusów 

przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 2 (23.10.17) - rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 3 (06.11.17) – sporządzanie projektu pozwu wraz z omówieniem. 

zajęcia 4 (20.11.17) – sporządzanie projektu wyroku cywilnego wraz z uzasadnieniem. 

zajęcia 5 (04.12.17) – zajęcia praktyczne polegające na wygłoszeniu uprzednio sporządzonej opinii          

prawnej, przygotowanej w formie pisemnej.  

zajęcia 6 (18.12.17) - rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 7 (15.01.18) - rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 8 (29.01.18) - wpisywanie ocen do systemu USOS. 

Grupa 3  

zajęcia 1 (16.10.17) – przedstawienie zasad zaliczenia przedmiotu oraz rozwiązywanie kazusów 

przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 2 (30.10.17) - rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 3 (13.11.17) – sporządzanie projektu pozwu wraz z omówieniem. 

zajęcia 4 (27.11.17) – sporządzanie projektu wyroku cywilnego wraz z uzasadnieniem. 

zajęcia 5 (11.12.17) – zajęcia praktyczne polegające na wygłoszeniu uprzednio sporządzonej opinii          

prawnej, przygotowanej w formie pisemnej.  

zajęcia 6 (08.01.18) - rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez prowadzącą.  

zajęcia 8 (22.01.18) - wpisywanie ocen do systemu USOS. 

UWAGI DOTYCZĄCZE PRZEDMIOTU 

- Zajęcia mają charakter obowiązkowy – każda nieobecność podlega usprawiedliwieniu w terminie 7 

dni od dnia nieobecności, w przeciwnym razie traktowana będzie jako nieobecność 

nieusprawiedliwiona.  

- Proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności 

na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  



Na podstawie § 43.1.1 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała nr 26/2015 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się, co następuje:  

§ 1 Prowadzący zajęcia, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, jest zobowiązany do 

monitorowania (kontroli) obecności studentów na zajęciach (ćwiczeniach, warsztatach, laboratoriach, 

konwersatoriach) oraz prowadzenia list obecności na zajęciach, w szczególności na studiach 

stacjonarnych.  

§ 2 1. W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 

nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami albumu, 

z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych zajęć, zgodnie z 

Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 2. Dziekanat potwierdza prowadzącemu zajęcia 

kopię listy zgłoszonych studentów, o których mowa w ust. 1.  

§ 3 Po uzyskaniu informacji, Dziekan może skreślić studenta z listy studentów. 

§ 4 Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania studentów najpóźniej na pierwszych 

zajęciach o treści powyższego zarządzenia. 

- Warunki zaliczenia przedmiotu: 

a) obecność na co najmniej 4 zajęciach,  

b) sporządzenie w formie pisemnej oraz wygłoszenie ustnie na zajęciach opinii prawnej – na 

podstawie przekazanej przez prowadzącą sprawy,  

* ocenę wyższą niż dostateczna można uzyskać poprzez:  

 c) aktywność na zajęciach, polegającą na ustnym zaprezentowaniu grupie rozstrzygnięcia sprawy 

rozpoznawanej na zajęciach, przy czym opracowanie 5 kazusów = ocenie 5, opracowanie 4 kazusów 

= ocenie 4,5, opracowanie 3 kazusów = ocenie dobrej. 

 

 

 


