PROGRAM KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Prawo Cywilne i Gospodarcze dla Sędziów i Asesorów Sądowych Sądów Powszechnych
nazwa studiów podyplomowych

obowiązuje od roku akademickiego:
2018/2019
dla edycji:
2018/19Z

I – INFORMACJE OGÓLNE
0

Informacje do nagłówka

1

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

3

Nazwa studiów podyplomowych

4

Wskazanie obszaru kształcenia, w zakresie
którego prowadzone są studia podyplomowe

Prawo Cywilne i Gospodarcze dla Sędziów i Asesorów Sądowych Sądów
Powszechnych
Obszar/y: obszar nauk społecznych

5

Typ studiów

doskonalenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji

6

Język, w którym prowadzone są studia
podyplomowe

polski

7

Adresaci studiów

Adresatami studiów są sędziowie oraz asesorzy sądowi sądów rejonowych,
okręgowych oraz sądów apelacyjnych .
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8

Koncepcja i cele kształcenia oraz opis
zdobywanych kwalifikacji

Głównym celem studiów jest podniesienie kompetencji przez słuchaczy
studiów (sędziowie cywiliści i gospodarczy oraz asesorzy sądowi z
wydziałów cywilnych i gospodarczych) przez nabycie nowej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, z
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zintegrowane z wiedzą
pozaprawną, która jest przydatna do rozstrzygania sporów dla sędziów i
asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych.
Studia podyplomowe realizowane są w ramach projektu partnerskiego nr
POWR.02.17.00-00-0021/18-02, wyłonionego w konkursie nr
POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18 „Studia podyplomowe z zakresu prawa
gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” - Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II; Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości.
Celem projektu jest zwiększenie jakości wydawanych orzeczeń oraz
zwiększenie skuteczności ich egzekwowania, zwłaszcza poprzez
zmniejszenie średniego czasu trwania postępowań sądowych oraz
zwiększenie stabilności orzecznictwa sądów powszechnych.
Program kształcenia opiera się na planie studiów opracowanym w ramach
konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16.
W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczył Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II.

9

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji nadawany
po ukończeniu studiów podyplomowych
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10

Nazwa instytucji współpracujących

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II – współpraca w ramach projektu partnerskiego

11

Wymagania wstępne

Wykształcenie wyższe prawnicze - stanowisko sędziego lub asesora
sądowego
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