
 

I ROK STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO 
 

Szanowni Studenci, 
zapraszamy na spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu, opiekunami oraz przedstawicielami Instytutowej Rady Samorządu 

Studenckiego: 
studentów I roku prawa studia stacjonarne 
opiekun – dr Justyna Holocher 
w dniu 4 października 2021 r. (poniedziałek), sala 448 (budynek Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2) 
- godz. 8.00 grupa GA01 studenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do G 
- godz. 8.45 grupa GA02 studenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery H do Le 
- godz. 9.30 grupa GA03 studenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery Li do P, a także pani o inicjałach M.G. i osoba o inicjałach 

W.H. 
- godz. 10.15 grupa GA04 studenci o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do Ż, a także osoba o inicjałach K.L. i osoba o inicjałach 

P.Ł. 
Po spotkaniu odbędą się przewidziane w harmonogramie ćwiczenia (szczegółowe informacje – w odrębnym ogłoszeniu i w zakładce 
harmonogramy). 

 
studentów I roku prawa studia niestacjonarne 
opiekun – dr Piotr Uhma 
godz. 15.00-16.00 w dniu 8 października 2021 r. (piątek), sala 448 (budynek Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2) 
Po spotkaniu, w godz. 16.15 -20.00 będą Państwo uczestniczyli w wykładzie w tej sali. 

 
 
W trakcie tych spotkań zostaną Państwu przekazane dokumenty dotyczące studiów, w tym dokumenty zawierające dane niezbędne do 

korzystania z uczelnianych aplikacji informatycznych i uczestniczenia w zajęciach w MS TEAMS, przekażemy Państwu też podstawowe informacje 
dotyczące działania Uczelni i Instytutu, organizacji studiów, w tym pracy w TEAMS, postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Ponadto 
wybierzecie Państwo starostę i wicestarostę roku. 

 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą studiów (www.up.krakow.pl, https://ipe.up.krakow.pl), a w szczególności: 
- regulaminem studiów (www.up.krakow.pl/studia/regulaminy-studiow/regulamin-studiow-2021-2022) 
- planem studiów (w Państwa przypadku edycja 2021/2022 – (https://ipe.up.krakow.pl/plany-i-programy-studiow/program-prawo/)  
- harmonogramem zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 (https://harmonogram.up.krakow.pl), 

oraz do polubienia naszego profilu na Facebooku - www.facebook.com/IPiEUP. 
 
Inne, istotne informacje (też gdy chodzi o dodatkową aktywność) znajdują się na stronie Uniwersytetu w zakładce „student” oraz na stronie 

Instytutu w zakładce „studia” i „student”.  
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