
Praktyki studenckie odbywane w sadach powszechnych

Informacje ogólne dla studentów

 Opiekun: dr Jerzy Parchomiuk (I Katedra Prawa Administracyjnego, e-mail: parchom@kul.pl)
o Sądy to nie jedyne miejsce odbycia praktyk, można je odbywać również w innych 

miejscach (kancelariach, urzędach, prokuraturach etc.
o Opiekunowie dla praktyk odbywających się poza sądami to dr Marcin Burzec i dr 

Przemysław Czarnek
 Termin odbywania praktyk: przerwa wakacyjna po VIII semestrze studiów (lipiec-wrzesień)

o Praktyki nie mogą kolidować z zajęciami, dlatego ich odbycie w innym terminie, w 

ciągu roku akademickiego wymaga zgody Prodziekana ds. studenckich dr hab. K. 

Wiaka
 Wymiar praktyk to 160 godzin (20 dni roboczych), w przypadku studentów studiów zaocznych 

– 120 godzin (15 dni)
o Ustalając proponowany termin odbycia praktyk należy policzyć ilość dni, gdyby w 

danym tygodniu wypadał dzień świąteczny, oczywiście nie uwzględnia się go i trzeba 

doliczyć dzień z kolejnego tygodnia
 W nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia należy zadeklarować zamiar odbycia praktyki w 

sądzie
 W tym celu do tego dnia starosta roku powinien sporządzić i przedłożyć opiekunowi (w formie 

elektronicznej i papierowej) listę elektroniczną składającą się z następujących elementów:
o Nazwisko i imię, adres e-mail (niezbędny w celu kontaktu w razie wystąpienia 

nieprzewidzianych problemów związanych z formalnościami)
o Sąd i wydział
o Termin odbywania praktyki

 Termin 30 kwietnia ma charakter zawity ze względu na konieczność przygotowania, wysłania i

odebrania umów z sądami oraz wystawienia skierowań
 W przypadku SR student nie musi wykonywać żadnych dalszych czynności

o W przypadku SO (i innych – SA, SN, WSA, NSA) konieczne jest uzyskanie uprzedniej

zgody Prezesa; nie dotyczy to SO w Lublinie (jest nieformalna zgoda)
 Do końca czerwca należy zgłosić się do opiekuna po odbiór skierowania na praktyki i 

dzienniczka praktyk
o należy wypełnić karty pracy za całe 4 tygodnie
o należy wypełnić opinię opiekuna, wraz z podpisem i pieczęcią
o szczegóły na tablicy ogłoszeń – naprzeciwko Kat.Pr.Pracy

         zaliczenie praktyk – IX semestr, sesja zimowa (styczeń) 
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