
Data Przedmiot

13.01.2018 Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego (7h wykład)

20.01.2018 Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego (4 h wykład + 3h ćwiczenia)

25.01.2018 

czwartek

Funkcjonowanie sądów powszechnych oraz metodyka pracy sędziego cywilisty (2 h 

wykład)

Metodyka pracy sędziego karnisty (1 h wykład) 

Funkcjonowanie prokuratury (3 h wykład)

03.02.2018 Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego (7h wykład)

10.02.2018 Prawo cywilne (7 h wykład)

17.02.2018 Prawo cywilne (7 h ćwiczenia)

24.02.2018 Prawo cywilne (7 h wykład)

03.03.2018 Prawo cywilne (7 h wykład)

10.03.2018 Prawo cywilne (7 h ćwiczenia)

17.03.2018 Prawo cywilne (7 h ćwiczenia)

24.03.2018 Prawo cywilne (7 h wykład)

07.04.2018 Prawo cywilne (7 h wykład)

14.04.2018 Prawo cywilne (6 h ćwiczenia)

21.04.2018 Prawo cywilne (7 h wykład)

28.04.2018 Postępowanie cywilne (7 h wykład)

12.05.2018 Postępowanie cywilne (7 h wykład)

19.05.2018 Postępowanie cywilne (8 h ćwiczenia wykorzystanie rezerwy)

26.05.2018 Rezerwa
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02.06.2018 Postępowanie cywilne (7 h wykład)

09.06.2018 Postępowanie cywilne (7 h ćwiczenia) 

16.06.2018 Postępowanie cywilne (7 h ćwiczenia)

30.06.2018 Postępowanie cywilne (3 h wykład + 4 h ćwiczenia)

18.08.2018 Postępowanie cywilne (7 h ćwiczenia)

25.08.2018 Postępowanie cywilne (7 h ćwiczenia)

01.09.2018 Postępowanie cywilne (6 h ćwiczenia + 2 h ćwiczenia wykrzystanie rezerwy)

08.09.2018 Postępowanie cywilne (7 h ćwiczenia)

15.09.2018 Prawo konstytucyjne (6 h wykład + 2 h ćwiczenia)

22.09.2018
Prawo konstytucyjne (4 h ćwiczenia)                                                                                                                                        

Prawo pracy (4 h wykład)

29.09.2018 Prawo pracy (8 h wykład)

06.10.2018 Prawo pracy (3 h wykład i 5 h ćwiczenia)

13.10.2018 Prawo pracy (7 h ćwiczenia)

20.10.2018 Postępowanie cywilne (8 h ćwiczenia wykorzystanie rezerwy)

27.10.2018 Rezerwa

17.11.2018 Prawo ubezpieczeń społecznych (7 h wykład)

24.11.2018 Prawo ubezpieczeń społecznych (6 h ćwiczenia)

01.12.2018 Prawo ubezpieczeń społecznych (5 h wykład)

08.12.2018 Rezerwa

14.12.2018 Rezerwa


