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Agnieszka Romanko  

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 

NA APLIKACJE PRAWNICZE 

W dniach od 3 marca do 21 kwietnia 2018 r. w Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim Jana Pawła II po raz ósmy odbył się kurs przygoto-

wujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Szkolenie – 

zgodnie z art. 3 § 1 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1 – zostało zor-

ganizowane przez SAWP KUL we współpracy z Wydziałem Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Do podjęcia czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu Zarząd upo-

ważnił ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, przewodniczącego 

Stowarzyszenia oraz dr Agnieszkę Romanko, członka SAWP KUL. 

W zajęciach uczestniczyli studenci V roku prawa i absolwenci stu-

diów prawniczych WPPKiA KUL oraz Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem kursu było 

powtórzenie i uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy, a także prak-

tyczne przygotowanie do egzaminów wstępnych na aplikacje: sędziow-

ską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. 

Program 100-godzinnego szkolenia zawierał następujące bloki tema-

tyczne: ustrój samorządu zawodowego i organy ochrony prawnej; pra-
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wo konstytucyjne; prawo cywilne; postępowanie cywilne; prawo karne; 

postępowanie karne; kodeks karny skarbowy; kodeks wykroczeń; prawo 

administracyjne; postępowanie administracyjne; postępowanie sądowo-

administracyjne; prawo handlowe i gospodarcze; prawo pracy i ubezpie-

czeń społecznych; prawo upadłościowe; prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej oraz unijny wymiar sprawiedliwości. 

Dnia 28 kwietnia 2018 r. odbył się egzamin próbny, przygotowany  

w oparciu o akty normatywne określone przez Ministra Sprawiedliwości 

stanowiące podstawę do układania pytań na egzaminy wstępne. Kur-

sanci mieli rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 

pytań. Pani Anna Pępek (KUL) zajęła I miejsce, pani Żaneta Ozdoba 

(KUL) – II miejsce, pan Grzegorz Szydłowski (KUL) – III miejsce. 

Prof. Sitarz – gratulując uzyskanych wyników – wręczył nagrody ufun-

dowane przez Wydawnictwo Od.Nowa., natomiast wszystkim uczestni-

kom  – certyfikaty ukończenia szkolenia.  

 


