Wydział Prawa i Administracji serdecznie zaprasza studentów I roku Prawa na spotkanie organizacyjne (szczegółowy harmonogram poniżej).
Ze względu na wagę poruszanych tematów obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Harmonogram organizacyjny I roku Stacjonarnego Prawa

Data

Godzina

Miejsce

Wydarzenie
Zapisy na Przedmioty do wyboru organizowane w weekendy semestru zimowego [I tura].

7.09-17.09

1300 [7.09] – 2000 [17.09]

system USOS

Uwaga: w weekendy uruchomionych zostanie piętnaście najbardziej preferowanych przez studentów fakultetów.
Studenci zapisani w I turze na przedmioty, które nie znajdą się pośród owych piętnastu, będą mogli zapisać się
na fakultety uruchamiane w tygodniu albo wziąć udział w II turze zapisów na fakultety uruchamiane w weekendy.
DOPIERO PO PIERWSZEJ TURZE ZOSTANIE DLA PRZEDMIOTÓW USTALONY PLAN ZAJĘĆ

Zapisy na Przedmioty do wyboru organizowane w tygodniu w semestrze zimowym.

7.09-21.09

1000 [7.09] – 2000 [21.09]

system USOS

20.09-6.10

1000 [20.09] – 2000 [6.10]

system USOS

Zapisy na przedmioty do wyboru organizowane w weekendy semestru zimowego [II tura].
Osoby które zapisały się na przedmiot który nie został uruchomiony bądź zapisały się a ustalony plan koliduje z
innymi zajęciami będą mogły zapisać się (przepisać) na uruchomione przedmioty w ramach wolnych miejsc.

Oficjalna inauguracja roku dla studentów I roku Prawa WPiA.
00

12 -12

45

Auditorium
Maximum CIN

29.09
1300-1630

2.10

900 – 2000

Spotkanie z Władzami Wydziału, przedstawicielami Samorządu Studentów, stowarzyszeń i kół naukowych
oraz Szkoły Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego.

Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku SSP.

system USOS

Zapisy do grup konwersatoryjnych z Logiki prawniczej i Prawoznawstwa oraz na obowiązkowe
Konwersatorium do wyboru (szczegóły i instrukcje dotyczące zapisów na szkoleniu 29.09)

Wydział Prawa i Administracji serdecznie zaprasza studentów I roku Prawa na spotkanie organizacyjne (szczegółowy harmonogram poniżej).
Ze względu na wagę poruszanych tematów obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Harmonogram organizacyjny I roku Niestacjonarnego Prawa

Data

Godzina

Miejsce

Wydarzenie
Zapisy na Przedmioty do wyboru organizowane w weekendy semestru zimowego [I tura].

7.09-17.09

1300 [7.09] – 2000 [17.09]

system USOS

7.09-21.09

1000 [7.09] – 2000 [21.09]

system USOS

20.09-6.10

1000 [20.09] – 2000 [6.10]

system USOS

Uwaga: w weekendy uruchomionych zostanie piętnaście najbardziej preferowanych przez studentów fakultetów.
Studenci zapisani w I turze na przedmioty, które nie znajdą się pośród owych piętnastu, będą mogli zapisać się
na fakultety uruchamiane w tygodniu albo wziąć udział w II turze zapisów na fakultety uruchamiane w weekendy.
DOPIERO PO PIERWSZEJ TURZE ZOSTANIE DLA PRZEDMIOTÓW USTALONY PLAN ZAJĘĆ

Zapisy na Przedmioty do wyboru organizowane w tygodniu w semestrze zimowym.
Zapisy na przedmioty do wyboru organizowane w weekendy semestru zimowego [II tura].
Osoby które zapisały się na przedmiot który nie został uruchomiony bądź zapisały się a ustalony plan koliduje z
innymi zajęciami będą mogły zapisać się (przepisać) na uruchomione przedmioty w ramach wolnych miejsc.

Oficjalna inauguracja roku dla studentów I roku Prawa WPiA.
29.09

1200-1245
Auditorium
Maximum CIN

30.09

3.10-10.10

1200-1530
1000 [3.10] – 1200 [10.10]

Spotkanie z Władzami Wydziału, przedstawicielami Samorządu Studentów, stowarzyszeń i kół naukowych
oraz Szkoły Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego.

Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku NSP.

system USOS

Zapisy do grup wykładowych i konwersatoryjnych z Logiki prawniczej i Prawoznawstwa (szczegóły i
instrukcje dotyczące zapisów na szkoleniu 30.09)

