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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć

1
15 h wykładu - 0,5 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 15 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
kolokwium
Podstawowe kryteria oceny
niedostateczny - 50 % i mniej
dostateczny - 51 % - 60 %
dostateczny plus- 61% - 70 %
dobry - 71% - 80 %
dobry plus - 81 % - 90 %
bardzo dobry - 91 % i więcej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wykonywaniem w praktyce zawodu radcy prawnego

Treści programowe
1.Wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego w Polsce (formy wykonywania zawodu, nabywanie uprawnień zawodowych, samorząd
zawodowy radców prawnych i adwokatów, wybrane zagadnienia etyki zawodowej radców prawnych i adwokatów);
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2.Formy świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów (zastępstwo procesowe, opinie prawne, porady prawne, przygotowanie
projektów aktów, udział prawnika w negocjacjach);
3.Opinie prawne i porady prawne jako formy świadczenia pomocy prawnej (forma sporządzenia opinii prawnej, treść opinii prawnej, sposoby
udzielania porad prawnych, okoliczności poboczne mające wpływ na sporządzenie opinii prawnej lub udzielania porady prawnej, niebezpieczeństwa
związane z udzieleniem opinii prawnej lub porady prawnej);
4.Przedstawienie stanów faktycznych i prawnych związanych z projektami opinii prawnych sporządzanymi przez studentów;
5.Omówienie przygotowanych opinii prawnych.

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. Z. Klatka. Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata. Warszawa 2004;
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1. ustawa - Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. z późn. zm. (Dz. U. 02.123.1058)
2. ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. z późn. zm (Dz. U. 02.123.1059)
Literatura uzupełniająca:
1. M. Bobrowicz. Marketing usług prawniczych. Dom Wydawniczy ABC;
2. J. Kurczewski. Kształtowanie się profesji - perspektywa socjologii. Radca Prawny 4/5/2002;
3. R. Tokarczyk. Etyka prawnicza. LexisNexis Warszawa 2005;
4. R. Sarkowicz. Amerykańska etyka prawnicza. Zakamycze 2004

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
student przedstawia podstawowe problemy z wykonywaniem zawodu radcy
prawnego oraz sygnalizuje podstawowe problemy z tym związane.

Umiejętności
student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu wykonywania zawodu radcy
prawnego, która winna stanowić podstawę wyboru aplikacji w zakresie
wykonywania wolnego zawodu, oraz uzyskuje podstawowe informacje związane z
odbywaniem aplikacji radcowskiej.

Kompetencje społeczne (postawy)
student wykazuje zainteresowanie w zakresie odbywania aplikacji radcowskiej, oraz
praktycznych problemów z tym związanych.

Kontakt
http://prawo.ug.gda.pl/pracownik/jaroslawniesiolowski.html
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