SERWISY PRAWNICZE
•

http://lex.pl/ - Polski Serwer Prawa. Zawiera: serwis informacji prawnej, katalog stron
prawniczych, informacje o korporacjach i stowarzyszeniach, bazy adresowe. Dostępne
teksty aktów prawnych z Dz.U. 1995-2004 oraz M.P. 1995-2004. Praktyczna
wyszukiwarka artykułów z 161 czasopism prawniczych zamieszczonych w bazie na
serwerze. Dostępna Bibliografia zawartości 'Archiwum Kryminologii' t.1-22 za lata 19601995 online.

•

http://www.prawo.lex.pl/ - Polski serwer prawa. Serwis informacji prawnej, katalog stron
prawniczych, korporacje i stowarzyszenia, teksty aktów prawnych opublikowanych
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (1995-2001 r.), czasopisma prawnicze,
orzecznictwo itp.

•

http://e-prawnik.pl/ - Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl Działy: Zapytaj
prawnika, Szukasz prawnika, Wzory pism i umów, Pytania i odpowiedzi. Zbiór artykułów
i porad w dziale Prawo. Informacje bieŜące o opłatach i wskaźnikach.

•

http://www.promulgatory.pl/ - BECK.pl Serwis wydawnictwa C.H.Beck. W Bazach
Wiedzy dostępne online zbiory artykułów, opinii, umów i pism sądowych, wyroków SN,
NSA i TK według gałęzi prawa. Tekst dostępny w całości po uprzednim wykupieniu
pakietu artykułów z bezterminowym dostępem.

•

http://student.lex.pl/ - Serwer Studentów Prawa. Serwis studencki na serwerze
wydawnictwa LEX zawiera teksty wybranych opracowań i materiałów, katalog
opracowań wg przedmiotu i uczelni, pytania egzaminacyjne, cytaty. Uwaga bogata baza
tekstów! Działy: serwis informacji prawnej, serwis studencki, przydatne informacje, co
nowego na serwerze, uczelnie.

•

http://studia.prawa.w.interia.pl/ - Serwis studentów prawa ius est ars boni et aequi,
zawierający liczne linki do polskich wydziałów prawa, prawniczych organizacji
studenckich i stron o tematyce prawniczej

•

http://lib.amu.edu.pl/klaster/ - Ekonlex - Wielkopolski Klaster Prawno-Ekonomiczny
Ekonlex to biblioteczna platforma oraz strona domowa Wielkopolskiego Klastra PrawnoEkonomicznego, adresowana do studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców,
bibliotekarzy. Zawiera informacje o tradycyjnych i elektronicznych zasobach z zakresu
prawa
i ekonomii, prezentacje, artykuły, interesujące linki. Portal promuje takŜe ideę klastra jako
nowoczesnej formy współpracy.

•

http://www.adwokatura.org.pl - Strona administrowana przez Naczelną Radę Adwokacką.
Przepisy prawne, artykuły z czasopisma "Palestra" i in. http://www.forumakad.pl/ Forum akademickie
•
•

http://www.us.szc.pl/przeglad - Przegląd Uniwersytecki

