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Wprowadzenie

✓ Proszę przeczytać informację na temat 
loginu i hasła, jaka wyświetli się po 
włączeniu komputerów.

✓ Proszę o poszanowanie zakazu instalacji 
dodatkowego oprogramowania oraz 
zakazu zmieniania konfiguracji 
oprogramowania



Cele przedmiotu

• Kształtowanie umiejętności 
w zakresie wyszukiwania 
informacji o prawie tj. 
ustawodawstwie, 
orzecznictwie, literaturze 
prawniczej etc.

• Nabycie umiejętności obsługi 
i wykorzystywania informacji 
zawartych w publicznych 
bazach przedsiębiorców, 
elektronicznej księdze 
wieczystej, BIP etc.

• Kształtowanie umiejętności 
korzystania z komercyjnych 
prawniczych systemów 
informacji prawnej.



Terminy spotkań

2019-10-04 

2019-10-11 

2019-10-18 

2019-10-25 

2019-11-08 

2019-11-22 

2019-11-29 

2019-12-06 

2019-12-13 

2019-12-20

2020-01-??

2020-01-??



Zasady zaliczenia

Przedmiot „Techniki informacji 

i komunikacji” kończy się zaliczeniem.

Warunki zaliczenia:
✓ dwa pisemne zaliczenia: na 5. i 9. zajęciach

✓ ocena aktywności studenta w trakcie zajęć praktycznych 

(trzy plusy = podwyższenie oceny końcowej o połowę)

✓ obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność, każdą kolejną nieobecność 
należy odrobić)

✓ nieodrobiona nieobecność = obniżenie oceny końcowej z 
przedmiotu o połowę



USOSweb
Uchwała nr 103/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie dokumentowania 
przebiegu studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i 
drugiego stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii UWr

§ 4. 1. Student ma obowiązek sprawdzić bez zbędnej zwłoki na swoim koncie 
indywidualnym w USOSweb uzyskaną ocenę (w tym brak oceny) z określonych zajęć 
(ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.) wprowadzoną 
przez zaliczającego dane zajęcia do USOS. 

2. Student uwagi i zastrzeżenia w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) 
zgłasza w formie pisemnej (podanie lub mail) bezpośrednio do zaliczającego 
właściwe zajęcia w USOS najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia 
protokołu.

www.prawo.uni
.wroc.pl

Zakładka 
„Wydział”

Akty 
normatywne

Uchwały Rady 
Wydziału



Strona osobista pracownika 
naukowego

Informacja o:

- godzinach i miejscu odbywania konsultacji,

- materiałach dydaktycznych,

- ogłoszeniach,

- adresie mailowym.

www.prawo.uni
.wroc.pl

Zakładka 
„Pracownicy i 
doktoranci”

Doktoranci
mgr Maria 
Dymitruk



Strona wydziałowa
(www.prawo.uni.wroc.pl)



Zadanie 1 

Poprzez stronę internetową www.prawo.uni.wroc.pl 
proszę odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jakich godzinach czynne jest Biuro Obsługi 
Studenta?

2. Kto jest koordynatorem Państwa kierunku 
studiów w Dziekanacie?

3. Kto jest Dziekanem Wydziału?



Zadanie 2 

Poprzez stronę internetową www.prawo.uni.wroc.pl 
proszę odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest wzór podania o zmianę grupy 
ćwiczeniowej?

2. W jakich godzinach ma konsultacje dr hab. Artur 
Kozłowski prof. nadzw. UWr?

3. Jaki jest termin składania wniosków o 
stypendium socjalne? (stypendiami zajmuje się 
Sekcja Pomocy Materialnej)



USOSweb (www.usosweb.uni.wroc.pl)



Poczta uwr.edu.pl



Poczta uwr.edu.pl



Główna strona UWr
(http://www.uni.wroc.pl/)



Zadania 

Poprzez stronę internetową http://www.uni.wroc.pl/ 
proszę odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile wydziałów funkcjonuje na UWr?

2. Gdzie znajduje się Dział Spraw Studenckich?

3. Proszę odnaleźć:

a) Poradnik dla pierwszorocznych

b) Treść nowego Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego



Strona Biblioteki Uniwersyteckiej UWr
(http://www.bu.uni.wroc.pl)



Strona Biblioteki Wydziałowej WPAE
(https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl)



Zadania 

Poprzez stronę internetową www.bu.uni.wroc.pl 
oraz www.biblioteka.prawo.uni.wroc.pl proszę 
odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jakich godzinach w soboty otwarta jest 
Czytelnia Główna w bud. D WPAE?

2. Jak zalogować się do konta czytelnika?

3. W katalogu online proszę odnaleźć jak najnowsze 
wydanie „Logiki praktycznej” Zygmunta 
Ziembińskiego.



Dziękuję za uwagę!

maria.dymitruk@uwr.edu.pl


