Koła studenckie:
Studenci WPiA mają możliwość rozwijania swoich
zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas
zajęć lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru
Akademickiego oraz licznych kołach naukowych. Na Wydziale
http://wpia.uksw.edu.pl/studia_doktoranckie
funkcjonują Studenckie Koła Naukowe , m.in.: Prawa
Administracyjnego, Prawa Konstytucyjnego, Nauk Penalnych,
Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych.
Aktywnie działa także Samorząd Studencki oraz Wydziałowa
Rada Studencka.

Szczegółowe informacje:

Współpraca międzynarodowa:
Studenci WPiA mogą studiować także na innych
uniwersytetach w ramach programu MOST (w Polsce) oraz
ERASMUS (za granicą).

Rekrutacja:
Rekrutacja na studia odbywa się poprzez system Internetowej
Rejestracji Kandydatów (IRK)

System Internetowej
Adres:
Rejestracji Kandydatów:
Wydział Prawa i Administracji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17, Warszawa
www.wpia.uksw.edu.pl
www.irk.uksw.edu.pl

irk@uksw.edu.pl

Jak do nas trafić?
Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 jest dobrze
skomunikowany dzięki dogodnemu położeniu przy Wisłostradzie
oraz łatwemu dojazdowi do metra i pętli autobusowo-tramwajowej
„Młociny”.

Serdecznie zapraszamy!!!

Studia doktoranckie
na Wydziale Prawa
i Administracji
Wydział
Prawa

i Administracji

Studia doktoranckie
na kierunku prawo
Rekrutacja czerwiec 2016
2017 r.r. poprzez Internetowy
System Rejestracji Kandydatów (IRK)
4-letnie studia stacjonarne (nieodpłatne)
i niestacjonarne (7.000 zł rocznie).
Dla kogo - absolwenci prawa lub administracji
Limit miejsc - 50
8 na studiach stacjonarnych i 50
15 na
studiach niestacjonarnych (konkurs)
Wymagane dokumenty - dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie o ocenie ze studiów i średniej
ocen

Oferujemy:
• Zajęcia prowadzone przez profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych WPIA UKSW
• Wykłady gościnne wybitnych specjalistów
• Możliwość wyboru opiekuna naukowego
• 615 godzin zajęć w cyklu 4-letnim, w tym:
 120 godzin seminarium doktoranckiego
 195 zajęć obowiązkowych
 195 godzin praktyk (prowadzenie i współprowadzenie zajęć dydaktycznych)
 60 godzin zajęć wybranych
 45 godzin wykładów gościnnych

• Ciekawe zajęcia, m.in.:
 Metodologia nauk prawnych
 Język prawny a język prawniczy
 Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju prawa
 Warsztat naukowy i redakcja tekstu prawnego
 Negocjacje prawnicze
 Metodyka prowadzenia zajęć
 Prawo autorskie w działalności naukowej
 Tłumaczenie tekstów prawnych (na język
obcy)

Zyskujesz:
 Możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora nauk prawnych
 Poszerzoną wiedzę i umiejętności
 Ogromne poszerzenie perspektyw zawodowych
 Powszechny prestiż i uznanie
 Perspektywę kontynuowania kariery naukowej
 Możliwość publikowania artykułów naukowych
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych na WPIA
UKSW
 Możliwość uzyskania uprawnień zawodowych adwokata lub radcy prawnego bez odbywania aplikacji

