Komunikat nr 7/2021
Dziekana Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i egzaminów poszczególnych zajęć na
kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022
Na podstawie § 57 ust. 1 p. 12, 16 i 17 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku (tekst
jednolity - załącznik do Obwieszczenia nr 1/2021 Rektora UwB), mając na uwadze jakość
kształcenia na Wydziale Prawa UwB oraz wymagania stawiane na egzaminach wstępnych na
aplikacje prawnicze, postanawiam, co następuje:
§1
1.

Egzamin główny (zaliczenie na ocenę) z poniższych przedmiotów ma charakter
dwuetapowy:

a) Ochrona konkurencji i konsumenta
b) Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
c) Postępowanie cywilne
d) Postępowanie karne
e) Prawo administracyjne
f) Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)
g) Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)
h) Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne)
i) Prawo handlowe
j) Prawo karne
k) Prawo karne skarbowe
l) Prawo karne wykonawcze
ł) Prawo konstytucyjne
m) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
n) Prawo wykroczeń
o) Prawoznawstwo

2.

Pierwszy etap zaliczenia/egzaminu ma charakter pisemny i polega na rozwiązaniu:

a) testu składającego się z co najmniej 40 pytań,
b) co najmniej trzech kazusów
3.
4.
5.
6.

Drugi etap drugi – egzamin ustny, do którego przystępują studenci, którzy otrzymali co
najmniej 51 % punktów możliwych do uzyskania w etapie pierwszym.
Do przystąpienia do zaliczenia/egzaminu dwuetapowego zobligowani są wszyscy
studenci danego przedmiotu.
Przeprowadzający zaliczenie zajęć i/lub egzamin główny powinni uwzględnić stosowny
do zakresu wymagań limit czasowy.
Zaliczenie ćwiczeń z powyższych przedmiotów ma przewidywać część pisemną
zawierającą: test składający się z co najmniej 40 pytań oraz co najmniej trzech kazusów.
Fakultatywnie można rozszerzyć część pisemną o pytania otwarte i/lub wprowadzić etap
drugi - ustny.
§2

1. Egzamin główny (zaliczenie na ocenę) na powyższych zasadach zaleca się przeprowadzać
z następujących przedmiotów:
a) Organy kontroli państwowej i ochrony prawne
b) Prawo gospodarcze publiczne
c) Prawo międzynarodowe prywatne
d) Prawo międzynarodowe publiczne
e) Prawo papierów wartościowych
f) Prawo Unii Europejskiej
g) Prawo zamówień publicznych.
§3
Egzamin główny (zaliczenie na ocenę) a także zaliczenie ćwiczeń na powyższych zasadach
można również przeprowadzić ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.
§4
Nowe zasady przeprowadzania egzaminów i ćwiczeń powinny zostać uwzględnione w
sylabusach przedmiotów.
§5
Komunikat wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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