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Agnieszka Romanko   

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW 

WSTĘPNYCH NA APLIKACJE PRAWNICZE 

W dniach od 7 marca do 30 czerwca 2020 r. w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II odbyła się 10 edycja kursu przygotowującego do 

egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. W związku z zaistniałą sytu-

acją epidemiologiczną kurs po raz pierwszy przeprowadzony został hy-

brydowo, tzn. początkowo stacjonarnie, a następnie on-line. Szkolenie – zre-

alizowane zgodnie z art. 3 § 1 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przy-

jaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – zostało zo-

rganizowane przez SAWP KUL we współpracy z Wydziałem Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL. Do podjęcia czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu Zarząd upoważnił ks. prof. dr. 

hab. Mirosława Sitarza, przewodniczącego Stowarzyszenia oraz dr Agnie-

szkę Romanko, sekretarza SAWP KUL. 

W zajęciach uczestniczyli zarówno studenci V roku prawa, jak też absol-

wenci studiów prawniczych WPPKiA KUL oraz Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy mogli po-

wtórzyć, poszerzyć i usystematyzować dotychczas zdobytą wiedzę w celu 

efektywniejszego przygotowania się do egzaminów wstępnych na aplikacje 

prawnicze. 

Program 100-godzinnego szkolenia, które prowadzili doświadczeni pra-

ktycy, zawierał następujące bloki tematyczne: ustrój samorządu zawo-

dowego i organy ochrony prawnej; prawo konstytucyjne; prawo cywilne; po-

stępowanie cywilne; prawo karne; postępowanie karne; kodeks karny skar-

bowy; kodeks wykroczeń; prawo administracyjne; postępowanie administra-

cyjne; postępowanie sądowo-administracyjne; prawo handlowe i gospodar-
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cze; prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; prawo upadłościowe; prawo 

instytucjonalne Unii Europejskiej oraz unijny wymiar sprawiedliwości. 

Kurs zakończył się 24 lipca 2020 r. egzaminem próbnym, przeprowa-

dzonym w formie on-line zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości. 
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