
DZIEŃ PRAWNICZY

III EDYCJA

Otwarcie Dnia Prawniczego
dr Paweł Chyc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

TEST

Hejt w internecie - debata oksfordzka
Maciej Rażewski, Student Prawa WSAiB

Zakupy przed monitorem - wszystko co trzeba o nich wiedzieć w internecie
dr Izabella Nakielska, Adwokat, Wykładowca WSAiB

Zawód adwokata w praktyce. Kancelaria Adwokacka od kuchni
Robert Standowicz, Adwokat Kancelaria Adwokacka Robert Standowicz

PRZERWA

Wirtualny świat prawa karnego
Anna Braun, Prokurator Rejonowy w Gdyni

Ogłoszenie wyników testów i wręczenie nagród

09:00 - 09:15

09:15 - 09:35

09:35 - 09:50

09:50 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 12:15

12:45 - 13:15

13:15 - 13:45

13:45

Organizator:

27.02.2020

PRZERWA

Przesłuchanie oskarżonego w Sądzie. O prawach i obowiązkach oskarżonego 
Aleksandra Lisiecka, Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Lisiecka

Patronat merytoryczny:

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
Aula im. Prof. Jerzego Młynarczyka

To be or not to be, czyli o blaskach i cieniach bycia prawnikiem
dr Piotr Lewandowski, Wykładowca WSAiB

12:15 - 12:45

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Władz uczelni mamy zaszczyt zaprosić uczniów do udziału w Dniu Prawniczym organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu,
który odbędzie się dnia 27.02.2020 w siedzibie uczelni i dedykowany jest przede wszystkim dla klas o profilu prawniczym, dziennikarskim, humanistycznym
czy menadżersko-prawnym. Uczniowie będą mieli okazję m.in. wziąć udział w prelekcji Prokurator Rejonowej w Gdyni - Anny Braun.
 
Podczas wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs prawniczy. Konkurs będzie polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się 
z 25 pytań zamkniętych. Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę prawniczą objętą podstawą programową z Wiedzy o Społeczeństwie ze szczególnym
uwzględnieniem Konstytucji RP oraz Europejskiej  konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
rzeczowe. Wszyscy uczniowie otrzymają imienne zaświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu. Główną nagrodą będzie indeks na wybrany kierunek studiów
(opłata za jeden semestr studiów wraz z podatkiem).
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem rekrutacja@wsaib.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 660 74 10/32. Przy zapisach prosimy podać nazwę szkoły
oraz liczbę uczniów  biorących udział w wydarzeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 24.02.2020 r.


