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SYLABUS  ZAJĘĆ  

  
                                                      

Nazwa przedmiotu Zajęcia tutorskie  

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnoakademicki  

Poziom kształcenia jednolite magisterskie 

Forma studiów Stacjonarne/niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny Semestry: II, V, VIII, X 

Osoba(y) prowadząca(e) Zajęcia tutorskie prowadzą prawnicy-praktycy: sędziowie, adwokaci, 

radcowie prawni, prokuratorzy itd. 

Język wykładowy polski 

Liczba godzin Łącznie 50h. Semestr II – 10h, Semestr V – 10h, Semestr VIII – 10h, 

Semestr X – 20h 

Punkty ECTS 

(szacowany nakład pracy 

studenta, gdzie 1 pkt. ECTS = 

25 - 30 h pracy studenta) 

Łącznie 9 punktów ECTS. Semestr II – 2 punkty ECTS, Semestr V – 2 

punkty ECTS, Semestr VIII – 2 punkty ECTS, Semestr X – 3 punkty 

ECTS 

Udział w zajęciach tutorskich 

Rozwiązywanie kazusów 

50h 

200h 

Suma 250h 

Forma zajęć  Zajęcia praktyczne 

Przedmioty wprowadzające i/lub 

wymagania wstępne 

Wiedza teoretyczna nabyta w toku studiów   

Pełny opis przedmiotu:  

 

1. Zajęcia tutorskie powinny zapewniać możliwość uzyskania przez 

studentów praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.  

2. Zajęcia tutorskie organizowane są przez Uczelnię.  

3. Zajęcia tutorskie realizowane są przez studentów pod opieką tutora  

(w szczególności sędziego, adwokata, radcy prawnego). 

4. Program zajęć tutorskich na kierunku prawo określony jest 

szczegółowo w odrębnym dokumencie tj. Ramowym programie 

Zajęć tutorskich na kierunku Prawo stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej 

Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.  

Efekty uczenia się Po zakończeniu przedmiotu student: 

WIEDZA: 

 

ZT_W01 Zna stronę praktyczną wykonywania zawodu 

prawnika i związane z tym aspekty społeczne i etyczne   

 

ZT_W02 Zna wybrane, szczegółowe obszary prawa 

związanego z kierunkiem wybranej ścieżki edukacyjnej od 

strony nie tylko teoretycznej ale i praktycznej 

ZT_W03 Zna wybrane, szczegółowe procedury procesowe 

związane z kierunkiem wybranej ścieżki edukacyjnej od 

strony nie tylko teoretyczne ale i praktycznej 

ZT_W04 Zna metody poszukiwania danych i informacji 

prawniczych w technikach nie tylko typowych dla pracy 

studenta ale i dla funkcjonowania organów prawnych i 

prywatnego sektora prawniczego 

 

 

 

 

 

PR_W05 

 

 

PR_W12 

 

 

 

PR_W13 

 

 

 

PR_W15 
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UMIEJĘTNOŚCI: 

 

ZT_W01 Potrafi przygotowywać projekty opinii, pisemne i 

ustne oraz prezentować je tutorowi w sposób poprawny 

merytorycznie oraz właściwy dla specyfiki wybranej 

ścieżki edukacyjnej 

 

ZT_W02 Potrafi argumentować, przekonywać i uzasadniać 

swoje opinie posługując się także argumentacją praktyczną 

oraz prawniczym językiem formalnym i nieformalnym 

typowym dla wybranej ścieżki edukacyjnej 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

ZT_K01 Ma świadomość konieczności praktycznej 

konfrontacji swojej wiedzy teoretycznej oraz jej ciągłego 

poszerzania w celu profesjonalnej realizacja zadań 

zawodowych 

 

ZT_K02 Ma świadomość swojego przyszłego miejsca w 

strukturze organów prawnych i prywatnego sektora 

prawniczego oraz możliwości rozwoju i kariery w nim 

 

ZT_K03 Ma świadomość wymagań i możliwości jakie 

praktyka zawodowa stawia przed absolwentami studiów 

 

PR_U09 

PR_U11 

PR_U13 

PR_U16 

 

PR_U14 

PR_U17 

 

 

 

 

 

PR_K01 

PR_K06 

 

 

 

PR_K02 

PR_K04 

 

 

PR_K03 

PR_K05 

PR_K07 

Pojęcia kluczowe Praktyczna weryfikacja wiedzy, kazusy, indywidualne ścieżki kariery. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, prezentacje wykonanej pracy, 

konsultacje z tutorem. 

Metody i kryteria oceniania Ustalane przez każdego z tutorów z osobna 

Literatura:  

 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej 

Szkole Prawa i Administracji w Warszawie 

Ramowy program zajęć tutorskich na kierunku Prawo 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  

adw. Dr Dariusz Czajka – prof. nadzw. EWSPA 

Imię i nazwisko, adres 

kontaktowy (e-mail lub tel.)  

Osoby prowadzącej zajęcia 

  

 

 

 

                                  


