
INFORMACJE DODATKOWE DO HARMONOGRAMU WYKŁADÓW DLA STUDENTÓW

STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWA

Wykłady z przedmiotów specjalizacyjnych zostaną uruchomione, jeśli je zadeklaruje co najmniej 40 osób. Oznaczenia sesji egzaminacyjnych:  Z  – zimowa, L  – letnia. 

Zajęcia  rozpoczynają  się  w  terminach  podanych  w  Zarządzeniu  Rektora  UJ  w  sprawie  organizacji  roku  akademickiego,  które  dostępne  są  na  stronie:
http://www.dn.uj.edu.pl/organizacja-roku-akademickiego

Zapisów na zajęcia można dokonywać poprzez system usosweb. Przy wyborze przedmiotów należy zwrócić uwagę na  wymagania egzaminacyjne ( np. dopuszczenie do
egzaminu z Procesu karnego jest uzależnione od wcześniejszego zdania egzaminu z Prawa  karnego materialnego). Studenci pierwszego roku wybierają jeden z przedmiotów
historyczno - prawnych jako obowiązkowy. Wykłady z Prawa cywilnego odbywaj ą się w wymiarze 6 godzin tygodniowo (2 razy po 3 godziny). 

Objaśnienia znaków: 

O - przedmioty obowiązkowe ; O/P – przedmioty historyczno - prawne: tylko jeden z tych przedmiotów jest obowiązkowy na I roku, pozostałe  są przedmiotami podstawowymi
– do wyboru o d I  – V roku studiów ;  P - przedmioty podstawowe ;  S - przedmioty specjalizacyjne ;  PP - Poradnia Prawna ;  SPO – Szkoły Praw Obcych ;  W – Warsztaty

 - Zapisy na proseminarium i seminarium prowadzone są przez system usosweb (zajęcia z proseminarium są fakultatywne).
 - Zajęcia z Wychowania fizycznego (prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  – ul.  Piastowska 26) są obowiązkowe dla I  roku studiów. Zapisy i
harmonogram zajęć z WF są podane na osobnym ogłoszeniu.
 - Zajęcia z lektoratu języka obcego są prowadzone przez Jagiellońskie Centrum Językowe (ul. Krupnicza 2). Zapisy od drugiego roku studiów  zgodnie z informacją podaną
przez JCJ na osobnym ogłoszeniu. 
- Zajęcia w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego, Austriackiego, Francuskiego  i Ukraińskiego  prowadzone są przez Ośrodek  Koordynacyjny Szkół Praw Obcych, który
znajduje się w  Pałacu Larischa  – ul. Bracka 12 (Szkoła Prawa Niemieckiego  – ul. Gołębia 9  – Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) 

Od roku akademickiego 2008/09 obowiązkowe jest zaliczenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokładniejsze informacje  na ten temat zostały podane
studentom do wiadomości przez odpowiednie jednostki. 

Studenci,  którzy rozpoczęli  studia od r. ak. 2009/10 mają obowiązek zdania egzaminu z jednego przedmiotu w języku obcym (dot.  również  tych, którzy „spadli” na ten
program). 

Wszelkie zmiany w harmonogramie będą w pierwszej kolejności nanoszone na tablicy ogłoszeń.  

http://www.dn.uj.edu.pl/organizacja-roku-akademickiego

