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Paweł Zając1

KURS PRZYGOTOWUJĄCY
DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE

Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL jest prowadzenie działalności edukacyjnej,
naukowej, informacyjnej oraz popularyzatorskiej poprzez „organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów, odczytów,
konferencji i kursów” (Statut Stowarzyszenia, art. 3 § 1). Stąd też, w celu realizacji powyższych założeń, w dniach 20 lutego – 24 kwietnia 2016 r.,
decyzją Zarządu Stowarzyszenia, odbył się Kurs przygotowujący do
egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.
Inicjatywa ta, ciesząca się dużą popularnością wśród studentów, odbyła się po raz piąty, przy współpracy z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Do czynności związanych z organizacją
Kursu i zapewnieniem uczestnikom odpowiednich warunków sprzyjających nauce, Zarząd SAWP KUL wydelegował ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL – przewodniczącego Stowarzyszenia, oraz Panią Magdalenę Sawę i Pana Pawła Zająca – skarbnika Stowarzyszenia.
Otwarcia kursu dokonał Przewodniczący Stowarzyszenia, który
przypomniał kursantom, że Stowarzyszenie obrało sobie za główny cel
wspieranie absolwentów i studentów studiów prawniczych w ich dalszym doskonaleniu, czego najlepszym przykładem jest szkolenie dla
przyszłych aplikantów. Życzył również wszystkim światłości umysłu
podczas przygotowywania się do egzaminów na aplikacje prawnicze.
W Kursie uczestniczyło 17 osób, zarówno studentów, jak i absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia
1Mgr

lic. PAWEŁ ZAJĄC, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950
Lublin, Polska, e-mail: zajcyk7@wp.pl

96

dydaktyczne obejmowały 110 godzin i podzielone były na bloki tematyczne obejmujące: Ustrój samorządu zawodowego i organy ochrony
prawnej; Zarys prawa instytucjonalnego UE oraz unijny wymiar sprawiedliwości; Postępowanie cywilne; Prawo cywilne; Prawo karne, Postępowanie karne, Kodeks karny skarbowy i Kodeks wykroczeń; Prawo
handlowe i gospodarcze; Prawo konstytucyjne; Prawo upadłościowe
i naprawcze; Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne; Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wysoki
poziom merytoryczny zajęć zapewnili prowadzący poszczególne bloki
tematyczne, wśród których znaleźli się wybitni specjaliści ze swoich
dziedzin, zarówno teoretycy, jak i praktycy – adwokaci, notariusze, radcy prawni, sędziowie.
Kurs zakończył się 14 maja 2016 r. egzaminem próbnym, sporządzonym i przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości. Test obejmował 150 pytań jednokrotnego wyboru z różnych
gałęzi prawa. W celu zdania egzaminu należało poprawnie odpowiedzieć na 100 pytań.
Na zakończenie, kursanci otrzymali certyfikaty potwierdzające ich
udział w Kursie, a ks. prof. M. Sitarz życzył wszystkim sukcesów na
państwowych egzaminach aplikacyjnych.

