PRAWO
Studia jednolite magisterskie

„

KOLEGIUM PRAWA

AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego. Prawo
w Koźmińskim to studia wyjątkowe, oparte na czterech solidnych, jednakowo ważnych
filarach.
Pierwszym jest nowatorski, znakomicie skonstruowany program studiów, łączący
tradycję z nowoczesnością i realizujący najwartościowsze trendy nauczania prawa na
świecie, w tym wypracowane przez organizacje międzynarodowe.
Drugi filar to nasza kadra naukowo-dydaktyczna. Wykładają u nas znakomici naukowcy,
łączący najczęściej naukę z praktyką prawniczą lub działalnością w organach władzy
publicznej.
Trzeci – to wspaniali studenci, pochodzący z całej Polski. Ich zaangażowanie we własny
rozwój intelektualny, odwaga i zdecydowanie w korzystaniu ze stojących przed Nimi
możliwości: działalności studenckiej, praktyk, wyjazdów i wymian międzynarodowych,
konferencji i spotkań naukowych jest powodem naszej dumy.
Czwar ty filar to kameralna atmosfera, niespotykana w większych ośrodkach
akademickich. To właśnie relacje oparte na bezpośrednim kontakcie mistrza z uczniem,
wzbogacających się wiedzą i doświadczeniem, w środowisku otwartym na kontakt
z absolwentami, są źródłem naszych sukcesów naukowych i dydaktycznych.
Prawo daje ogromne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej. Oprócz solidnego przygotowania do wybranej aplikacji, umożliwiającej
wykonywanie jednego z klasycznych zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, prokuratora, notariusza i innych), nasze studia
pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze doradcy prawnego, eksperta, partnera biznesmena lub finansisty, do
realizowania się w służbie publicznej, polityce czy dyplomacji.
Zapraszam do odwiedzenia Akademii w dowolnym dniu albo podczas specjalnie organizowanych dni otwartych, a także do udziału w wykładach,
spotkaniach i konferencjach.

Poznaj swoich opiekunów

Dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
Prorektor ds. Studiów Prawniczych

Dr Arleta Nerka
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

Ścieżki karier
Łukasz Napiórkowski – pracuje w Roedl, Majchrowicz-Bączyk
Kancelaria Prawna sp.k., aplikant adwokacki
Absolwent prawa w ALK w 2016 r. W ramach studiów prawo+
ukończył kierunek zarządzanie. Po 3. roku prawa rozpoczął praktyki
w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. w dziale bieżącego
doradztwa podatkowego, aby następnie przenieść się do Roedl,
Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k. (dział prawno-podatkowy), z którą jest związany do dzisiaj. Praktykował również
w Microsoft Polska sp. z o.o. i Rücker Polska Sp. z o.o. (obecnie Edag
Engineering Polska Sp. z o.o.).
Ewelina Pietrzak-Wojnicz – prawnik w Dziale Prawa Pracy
w korporacji prawniczej Sadkowski i Wspólnicy S.K.A.
Absolwentka prawa w ALK w 2012 r. W latach 2011-2013
pracowała w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków
Pracy jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców – Konfederacji Lewiatan. W 2013 r. została powołana na
członka rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie prawnik w Dziale Prawa
Pracy jednej z największych polskich korporacji prawniczych
Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. Prowadzi szkolenia dla kadr
zarządzających i pracowników, w szczególności z zakresu
przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zakładach pracy. Jest
autorką komentarzy i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy
publikowanych m.in. przez „Puls Biznesu” czy „Dziennik Gazetę
Prawną”.
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Cel studiów
Nasi absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności
i kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu prawnika XXI
wieku, potrafiącego aktywnie uczestniczyć w błyskawicznie
zmieniającym się, wysoce wyspecjalizowanym i zinformatyzowanym
środowisku krajowym i międzynarodowym.
Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia aplikacji prawniczej:
ogólnej (sądowej, prokuratorskiej), adwokackiej, radcowskiej,
notarialnej, komorniczej, referendarskiej, rzecznikowskiej.
Absolwent prawa w Koźmińskim może także pracować jako
aktywny doradca prawny, konsultant, ekspert i partner biznesmena,
menedżera i finansisty.

Jan Saloni – Komisja Europejska
Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i prawa
Akademii Leona Koźmińskiego w roku 2007. Przez lata
zaangażowany w realizację zagranicznych programów pomocowych
dotyczących organizacji pozarządowych, rozwoju obszarów
wiejskich, przygotowania polskiej administracji do członkostwa we
Wspólnotach Europejskich.
W latach 2004-2006 arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie pracownik Komisji
Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu, gdzie zajmuje się
procedurami udzielania zamówień przez instytucje wspólnotowe.

Absolwentka prawa Pani Barbara Gąsior |nagrodzona Laurem
Koźmińskiego z Rektorem prof. Witoldem Bieleckim

Wirtualna rzeczywistość, w której studenci - w goglach VR
- przeprowadzają oględziny miejsca przestępstwa

Atuty kierunku prawo
w Koźmińskim

(case studies), symulacje negocjacji i mediacji, retoryka
 Doświadczenie praktyczne, warsztat pisarski i umiejętność pracy

Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 Spośród 8 badanych aspektów funkcjonowania kierunku
aż 7 otrzymało najwyższą ocenę Komisji, m.in. program
studiów, kadra naukowo-badawcza, infrastruktura
dydak-tyczna.

z klientem nabywane przez studentów również w ramach
działalności pro bono, prowadzonej w Studenckiej Poradni
Prawnej oraz podczas realizacji programu „Street Law”

 Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w ran-

kingu kierunku prawo magazynu edukacyjnego
„Perspektywy” (7 miejsce wśród wszystkich uczelni
w Polsce)
 Program stworzony dla wszystkich, którzy pragną skutecznie

konkurować na rynku pracy. Studenci przyswajają rzetelną wiedzę
ogólnoteoretyczną oraz wiedzę z zakresu tradycyjnych gałęzi
prawa: konstytucyjnego, karnego, cywilnego, administracyjnego,
gospodarczego, finansowego, międzynarodowego, europejskiego
i in.
 Szeroki wybór zajęć specjalizacyjnych z dyscyplin szczegółowych:

prawa energetycznego, medycznego, konkurencji i konsumentów,
żywnościowego, obrotu nieruchomościami, kosmicznego,
Internetu, ubezpieczeń gospodarczych, lotniczego i wielu innych.
 Wykłady z ekonomii, podstaw zarządzania, finansów czy podstaw

psychologii umożliwiające dobre przygotowanie naszych
absolwentów do funkcjonowania w środowisku biznesowym

Zajęcia w rzeczywistości wirtualnej
Na uczelni powstała specjalna gra edukacyjna, wykorzystująca
technologię Virtual Reality. To pierwszy taki projekt na studiach
prawniczych w Polsce. Dzięki specjalnym goglom studenci mogą
przeprowadzać wirtualne oględziny miejsca przestępstwa.
Na zajęciach z kryminalistyki student wchodzi do wirtualnego
pokoju. Jego zadanie to zabezpieczenie śladów w celu ustalenia
przebiegu zdarzeń, wytypowania sprawcy i udowodnienia jego winy
przed sądem. Następnie wykładowca analizuje ich pracę, wskazując
popełnione błędy, np. pominięcie śladów lub nieprawidłową
kolejność ich zabezpieczania. W ten sposób przyszli prawnicy uczą
się przez doświadczenie, które do złudzenia przypomina rzeczywistą
sytuację.

 Bogata oferta zajęć praktycznych, warsztaty ze sporządzania pism

procesowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
symulacje rozpraw przed sądem, klinika akt – studia przypadku

rankingi ,,FINANCIAL TIMES”

64
miejsce

wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2017)

42

miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2016)

Przynależność ALK do międzynarodowych
organizacji prawniczych

Dlaczego studia w Koźmińskim?
 Według rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia

biznesowa w Europie Środkowej
 Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce i najlepsza

uczelnia niepubliczna według rankingu „Perspektyw”
 Prestiżowe akredytacje międzynarodowe – EQUIS, AACSB,

ELFA - European Law Faculties Association
Akademia Leona Koźmińskiego jest pełnoprawnym członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa. Stowarzyszenie stanowi
forum wymiany poglądów środowiska naukowego, organizuje
konferencje poświęcone problemom edukacji prawniczej. Podejmuje
również kroki mające na celu stworzenie europejskiego kanonu studiów
prawniczych.

AMBA, CEEMAN
 Cztery wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
 Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna

z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
 Studenci z ponad 70 krajów
 Studencka wymiana międzynarodowa z ponad

200 uczelniami na całym świecie
 Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych

IALS - International Association of Law Schools
Nasza uczelnia jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wydziałów Prawa. Misją tej organizacji jest umiędzynarodowienie nauczania prawa, tak by studenci poznawali systemy
prawne świata w ich otoczeniu kulturowym wraz z właściwymi im
sposobami rozwiązywania problemów prawnych.

we „Wprost” – w rankingu uczelni najbardziej cenionych
przez pracodawców

AIDA - Association Internationale de Droit des Assurances
AIDA jest międzynarodowym związkiem prawników ubezpieczeniowych,
który powstał w celu promocji i rozwoju międzynarodowego oraz
krajowego prawa ubezpieczeń. W Polsce AIDA działa poprzez swój
oddział, afiliowany przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Prawniczy język angielski
Uzupełnieniem studiów są zajęcia z języków obcych, realizowane przez
lektorów pracujących w Centrum Języków Obcych ALK i umożliwiające
złożenie egzaminu z prawniczego języka angielskiego TOLES. Kontakt
z językiem prawniczym przez cały okres studiów zapewniają zajęcia
z przedmiotów prawniczych, wykładanych w tym języku. Obejmują one
całe spektrum zagadnień – od cywilnoprawnych (Europeanisation of
Private Law) poprzez prawnokarne (International Cooperation in
Criminal Matters) po administracyjne, gospodarcze czy europejskie
(Energy Law).

17
miejsce

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

68
miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata (2017)

Wykładowcy
Wykładowcy w Kolegium Prawa ALK oprócz umiejętności
dydaktycznych oraz ogromnej wiedzy teoretycznej posiadają także
bogate doświadczenie zawodowe.
Oto niektórzy wykładający w Kolegium Prawa
Akademii Leona Koźmińskiego:*
 prof. Monika Całkiewicz, Prorektor ds. Studiów Prawniczych,

Dyrektor Kolegium Prawa

 dr Mateusz Woiński, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa
 dr Arleta Nerka, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa
 prof. Jan Barcz
 prof. Anna Błachnio-Parzych
 prof. Przemysław Drapała
 prof. Marzena Dyjakowska
 prof. Wojciech Góralczyk
 prof. Agnieszka Grzelak
 prof. Waldemar Hoff
 prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
 prof. Andrzej Kabat
 prof. Joanna Kielin-Maziarz
 prof. Grzegorz W. Kołodko
 prof. Jerzy Kranz
 prof. Pierpaolo Marano
 prof. Aleksander Maziarz
 prof. Artur Mudrecki
 prof. Bartłomiej Nowak
 prof. Celina Nowak
 prof. Magdalena Olczyk
 prof. Józef Okolski
 prof. Lech Paprzycki
 prof. Maksymilian Pazdan

Symulacja rozprawy sądowej

 prof. Alicja Pomorska

Ścieżki kariery

 prof. Ewa Popławska

rzecznik patentowy, doradca podatkowy, mediator, dyplomata,
urzędnik w służbie cywilnej, biznesmen, dyrektor firmy, doradca,
konsultant, ekspert

 prof. Ewa Skrzydło-Tefelska
 prof. Wanda Stojanowska
 prof. Tomasz Szanciło

* rok akademicki 2017/2018

adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, syndyk,
komornik, referendarz

 prof. Jan Wawrzyniak
 prof. Tadeusz Wiśniewski
 prof. Teresa Wyka

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

1

miejsce

wśród uczelni niepublicznych
najbardziej cenionych przez
pracodawców

Badania i rozwój
Prace badawcze prowadzone przez pracowników Kolegium Prawa
obejmują nie tylko zagadnienia należące do klasycznych gałęzi prawa
ponadnarodowego i krajowego, a także teorii i filozofii prawa.
Z uwagi na profil uczelni badania naukowe mają istotny komponent
interdyscyplinarny, obejmujący m.in. aspekty finansowe, ekonomiczne i gospodarcze takich zagadnień jak prawo nowych
technologii i Internetu, corporate governance czy mobbing
w stosunkach pracy.
Wyniki badań prezentowane są na konferencjach i spotkaniach
naukowych.Tylko w 2017 roku Kolegium Prawa ALK zorganizowało
4 konferencje międzynarodowe, 11 konferencji ogólnopolskich oraz
28 seminariów naukowych.
W badaniach naukowych uczestniczą także studenci prawa:

 w ramach programu TOP 15 oraz przedmiotu „Wspólne
badania naukowe” – wraz z wybranym przez siebie opiekunem
naukowym prowadzą badania publikowane w zeszytach
naukowych TOP 15 lub wybranym czasopiśmie naukowym,

 w ramach projektu „Street Law” realizowanego przez Studencką
Poradnię Prawną – prowadzą warsztaty o prawie dla uczniów
szkół średnich na podstawie opracowanych przez siebie
zagadnień badawczych. Celem projektu jest poszerzanie
świadomości prawnej obywateli, a także doskonalenie wiedzy
i umiejętności studentów. Wyniki badań i doświadczeń
uczestników projektu (pracowników i studentów) zostały
opublikowane w formie numeru specjalnego czasopisma „Klinika
Prawa” wydawanego przez C.H.Beck.

 w ramach szkoły letniej HESSEN INTERNATIONAL SUMMER

UNIVERSITY we współpracy z Justus Liebig University
w Giessen. W ramach programu najlepsi studenci prawa,
absolwenci i doktoranci mogą wybrać jeden z dwóch
oferowanych kursów: Intellectual Property & Biotechnology:
Linking Law, Business and Science oraz International and
Comparative Law. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli
świata nauki oraz praktyków z Europy, Stanów Zjednoczonych
oraz Australii. Uczestnicy biorą udział w wizytach studyjnych m.in.
w Berlinie i Hamburgu, a po ukończeniu kursu uzyskują certyfikat
honorowany w Unii Europejskiej. Kursy są akredytowane m.in.
przez Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

 w ramach wizyt studyjnych do Trybunału Sprawiedliwości UE
w Luksemburgu i instytucji unijnych w Brukseli

Umiejętności niezbędne w pracy badawczej studenci zdobywają
w ramach obligatoryjnego przedmiotu „Warsztat badawczy
prawnika”.
Ponadto studenci mogą uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych
poświęconych rozwojowi umiejętności miękkich, m.in. w ramach
projektu „Prawo do kompetencji”. Celem projektu jest udzielenie
studentom dodatkowego, bezpłatnego wsparcia na początku lub
w trakcie rozwoju ich karier zawodowych. Dzięki uczestnictwu
studenci mogą wzmocnić swoje kompetencje zawodowe,
komunikacyjne, analityczne oraz kompetencje miękkie. W ramach
projektu studenci odbywają wyjazdy zagraniczne m.in. do Austrii,
Czech, Wielkiej Brytanii oraz dodatkowe obligatoryjne zajęcia
z prawniczego języka angielskiego.

 w ramach projektów badawczych katedr – m.in. w ramach

Doskonalenie umiejętności zawodowych jest także możliwe
w ramach licznych szkoleń, takich jak warsztaty: z emisji głosu,
wystąpień publicznych, negocjacji, psychologii czy retoryki.

 w ramach programu Insurance Law and International Insurance

Kolegium Prawa od 2009 roku wydaje czasopismo naukowe
„Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, którego celem jest
dokonywanie diagnozy i ocena zachodzących zmian prawa
w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Czasopismo ukazuje się
w formie nowoczesnego kwartalnika naukowego i znajduje się na
liście czasopism punktowanych publikowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B.

projektu międzynarodowego „Udział tłumacza w procesie jako
gwaranta skutecznego procesu” czy projektu krajowego
„Pr ywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo«”

Regulation, obejmującego tematykę polskiego, europejskiego,
amer ykańskiego i chińskiego prawa ubezpieczeniowego.
Organizatorami są Kolegium Prawa ALK, oddział AIDA oraz
University of Connecticut School of Law (USA).

XIII Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

„Muzeum Sądownictwa”
Wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom prawa uświetniło
uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce pracowni historyczno-prawnej „Muzeum Sądownictwa” w Koźmińskim.
W pracowni-archiwum zostały zebrane i nadal są gromadzone
eksponaty związane z tworzeniem i stosowaniem prawa –
parlamentaryzmem, sądownictwem (dokumenty sądowe, pieczęcie, togi, łańcuchy, wizerunki dawnych sal sądowych i budynków
sądów, por trety prawników, kodeksy itp.). Jest to pomoc
w nauczaniu, a w przyszłości również w badaniach historyczno-prawnych.
Eksponaty są wystawiane zarówno w ramach stałej ekspozycji, jak
czasowych wystaw tematycznych. Pracownia jest miejscem
seminariów naukowych oraz spotkań pasjonatów historii i prawa.
Księgozbiór prawniczy w „Muzeum Sądownictwa”
Akademia Leona Koźmińskiego dysponuje cennym zbiorem darów,
książek prawniczych o wartości historycznej, antykwarycznej,
związanym z podkatalogiem „Muzeum Sądownictwa”, np. „Corpus
Iuris Civilis”, Amsterdam 1677 r., „Prawo o małżeństwie”, Warszawa
1832 r., „Kodeks kar głównych i poprawczych”, Warszawa 1847 r.,
„De iure belli ac pacis” Hugona Grocjusza, 1752 r. (depozyt
dr. Mariusza Maciejewskiego).

Otwarcie „Muzeum Sądownictwa” przez prof. A. K. Koźmińskiego
oraz prof. W. Kieżuna, 2006 r.
Zajęcia z kryminalistyki pod opieką prof. Moniki Całkiewicz
(zabezpieczanie śladów odcisków palców)

Efektywne i interaktywne zajęcia
Zajęcia w Koźmińskim prowadzone są w różnych formach. Szeroka
oferta metod nauczania ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności
studentom o różnych potrzebach.
Prowadzimy zarówno klasyczne wykłady, wykłady specjalizacyjne
i ćwiczenia, jak również nowoczesne, interaktywne zajęcia
wymagające aktywnego udziału studentów (Street Law, klinika
prawa, International Moot Court Competition, symulacje rozpraw,
warsztaty ze sporządzania pism procesowych, klinika akt, retoryka,
negocjacje i mediacje). Kształcenie odbywa się także z wykorzystaniem wymiany międzynarodowej, w ramach której studenci
uzyskują możliwość studiowania za granicą i zdobywania tam nowej
wiedzy, poznawania nowych ludzi i nowych kultur.
Przykładając najwyższą wagę do wiedzy prawniczej, duży nacisk
kładziemy także na kształcenie umiejętności praktycznych. Wysoką
efektywność tych zajęć osiągamy dzięki wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania – w tym gier symulacyjnych,
wykorzystujących także rzeczywistość wirtualną (np. symulacja
przesłuchania podejrzanego, przeszukania i oględzin miejsca,
zabezpieczanie śladów – np. linii papilarnych, edukacyjne gry
miejskie, warsztaty z zakładania spółek, sporządzania pism
procesowych), debat, burz mózgów czy rozwiązywania kazusów.

Warsztaty prawnicze

Studencka Poradnia Prawna

Nasi studenci korzystają z dwóch wyjątkowych form opieki
naukowej, służącej pomocą w podjęciu decyzji o wyborze ścieżki
kariery i przygotowaniu do rywalizacji w egzaminach wstępnych na
aplikacje prawnicze.

W ramach Kolegium Prawa Akademii Koźmińskiego działa
Studencka Poradnia Prawna. Powstała w 2005 r. i była pierwszą tego
typu organizacją utworzoną na uczelni niepublicznej. W ramach
Poradni Prawnej studenci Akademii udzielają porad prawnych –
sporządzając pisemne opinie prawne oraz projekty pism
procesowych – pod nadzorem pracowników naukowych. Dzięki
temu studenci nabywają potrzebne im umiejętności wiążące się ze
stosowaniem prawa w praktyce. Pomoc prawna udzielana przez
Poradnię kierowana jest do osób niezamożnych, które z uwagi na
swój stan majątkowy nie mogłyby zatrudnić adwokata lub radcy
prawnego.

W ramach przedmiotu „Ścieżki kariery prawniczej” przedstawiciele
tradycyjnych zawodów prawniczych i prawnicy świadczący porady
prawne w otoczeniu biznesowym zapoznają studentów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu, ułatwiając podjęcie
trafnej decyzji co do wyboru zainteresowań naukowych w trakcie
studiów, a w dalszej perspektywie – pracy, która spełniać będzie
ambicje i marzenia konkretnego studenta.
Przedmiot „Warsztat dla przyszłych aplikantów” pomaga
studentom V roku prawa w Koźmińskim odświeżyć i zaktualizować
wiadomości przyswojone w toku studiów w formie, w której
odbywają się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: ogólną
(sądową i prokuratorską), adwokacką, radcowską, notarialną czy
komorniczą.

„

Praktyka zawodowa

W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt
Vicarius e-SPP, dzięki któremu studenci uczą się korzystać
z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych
(Vicarius e-Kancelaria).

Uczelnia organizuje studentom praktyki zawodowe w kancelariach
prawniczych, sądach i prokuraturach różnego szczebla, organach
administracji rządowej i samorządowej. W ostatnich latach studenci
odbywali praktyki m.in.: w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie
Sportu i Turystyki, Radzie Legislacyjnej, Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, sądach
i prokuraturach różnego szczebla, Federacji Konsumentów, Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W 2017 r. Studencka Poradnia Prawna ALK zajęła drugie miejsce
w rankingu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennika
"Rzeczpospolita".

W Studenckiej Poradni Prawnej ALK

Elitarne studia dwukierunkowe
PRAWO I FINANSE

Prawnicze seminarium
doktorskie

PRAWO I FINANSE to program dla ambitnych i gotowych podjąć
prawdziwe wyzwanie intelektualne, dający ogromną przewagę na
rynku pracy poszukującym ekspertów z zakresu prawa, finansów
i rachunkowości.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
prawnych w dyscyplinie prawo Akademia Leona Koźmińskiego
uzyskała w 2009 roku i od tej chwili w ramach Kolegium Prawa ALK
prowadzone jest prawnicze seminarium doktorskie. Jego celem jest
przygotowanie metodologiczne i merytoryczne uczestników do
opracowania rozprawy doktorskiej i otwarcia przewodu
doktorskiego.

Student od pierwszego roku zostaje pod opieką pracownika
naukowo-dydaktycznego: tutora, który pomaga we wszystkich
sprawach związanych z organizowaniem i koordynacją toku studiów
i wspiera studenta w wyborze przedmiotów uwzględniających nie
tylko indywidualne predyspozycje i preferencje, ale także plany
dotyczące ścieżki kariery zawodowej.
Student programu PRAWO I FINANSE realizuje dwie unikatowe
specjalności:
 na kierunku prawo – prawo gospodarcze
 na kierunku finanse i rachunkowość – doradztwo finansowe

Program PRAWO I FINANSE kładzie szczególny nacisk na
problemy międzynarodowe, prawno-porównawcze i gospodarcze.
Taki profil studiów ułatwi karierę na międzynarodowym rynku pracy.
Ukończenie programu PRAWO I FINANSE daje ogromną
przewagę na rynku pracy. Możesz być prawnikiem, który doskonale
rozumie biznes, bądź biznesmenem ze świetną znajomością prawa.
Niezależnie, jaką drogę wybierzesz, Twój dyplom będzie przepustką
do kariery.
Zasadniczą formą prowadzenia zajęć są seminaria, konwersatoria,
symulacje i warsztaty prowadzone w małych grupach przez
wykładowców będących praktykami.
Absolwent otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów – dyplom
magistra prawa i licencjata finansów i rachunkowości.
Studia w ramach programu PRAWO I FINANSE prowadzone są
w trybie stacjonarnym (studia dzienne).

W roku akademickim 2017/2018 nasi profesorowie prowadzą
opiekę naukową nad przeszło dwustoma uczestnikami seminarium,
przygotowującymi prace doktorskie m.in. w następujących
gałęziach prawa:

















Prawo karne
Prawo europejskie
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Prawo własności intelektualnej
Prawo Internetu
Prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo nieletnich
Prawo finansowe, prawo podatkowe
Prawo handlowe
Prawo pracy
Prawo bankowe
Prawo konstytucyjne
Prawo międzynarodowe prywatne
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo administracyjne gospodarcze
Kryminalistyka

Obecnie doktorat umożliwia osobom pracującym co najmniej trzy
lata w praktyce prawniczej wpis na listę adwokatów lub radców
prawnych.
Ponadto w dobie specjalizacji stopień naukowy daje przewagę
konkurencyjną na krajowym oraz międzynarodowym rynku pracy.

Uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich absolwentom prawa 2017

Wymiana międzynarodowa
Studenci Akademii Leona Koźmińskiego korzystają z możliwości
półrocznego pobytu na międzynarodowej wymianie studenckiej.
Do wyboru jest ponad 200 uczelni - zarówno w Europie, jak i na
innych kontynentach (np. w takich krajach, jak: Australia, Chiny,
Francja, Hiszpania, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania).
O wyjazd zagraniczny może ubiegać się każdy student, który
ukończył pierwszy rok studiów, włada językiem obcym i osiągnął
dobre wyniki w nauce.

Organizacja zajęć
Studia stacjonarne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne
Zajęcia odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie w sesjach
trzydniowych: czwartek i piątek (po godz. 16:00), sobota.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze
wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie
praktyki studenckiej, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu
dyplomowego.

Biuro Karier
i Współpracy z Absolwentami
Biuro prowadzi dla studentów różnorodne działania:
Portal Studenta (kariera.kozminski.edu.pl) wraz z codziennie
aktualizowanymi ofertami pracy i praktyk
 Doradztwo zawodowe wraz z konsultacją dokumentów
aplikacyjnych
 Coroczne Targi Pracy i Praktyk
 Wydarzenia rekrutacyjne, spotkania z pracodawcami, wizyty
studyjne w firmach
 Realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych
 Komunikacja nowinek z rynku pracy poprzez stronę
internetową, newslettery i portale społecznościowe
Po zakończeniu studiów zapraszamy naszych absolwentów do
spotkań i działań w ramach Klubu Absolwenta ALK.


Opłaty za studia
PRAWO

Płatność jednorazowa Płatność ratalna (5 rat)
za semestr (w PLN) wysokość raty (w PLN)

STUDIA STACJONARNE
STACJONARNE
STUDIA

4 650

950

STUDIA NIESTACJONARNE

4 050

830

OPŁATA REKRUTACYJNA: 550 PLN
SPRAWDŹ ZNIŻKI NA www.kozminski.edu.pl/znizki

Informacje nt. prawniczego seminarium doktorskiego:
tel. 22 519 21 50, ewaw@kozminski.edu.pl
Informacje nt. studiów podyplomowych z obszaru prawa:
tel. 22 519 22 07, 22 519 22 51, podyplomowe@kozminski.edu.pl

Zasady rekrutacji
Przy przyjęciu na studia stacjonarne uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego z trzech
wybranych przez kandydata różnych przedmiotów. Wyniki procentowe uzyskane na
egzaminie są przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
 zakres podstawowy: 1% = 1,5 punktu
 zakres rozszerzony: 1% = 2 punkty
Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 270 punktów rekrutacyjnych,
aż do wyczerpania limitu miejsc.
Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową, dwujęzyczną lub zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty
rekrutacyjne.
Na studia niestacjonarne kandydaci są przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń aż do
wyczerpania limitu miejsc.
Ewelina Raźnik
ewelina.raznik@kozminski.edu.pl
rekrutacja@kozminski.edu.pl
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75

Możliwości kontynuacji nauki:
Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich),
które w Akademii Leona Koźmińskiego prowadzone są w zakresie zarządzania/
ekonomii/ finansów, na prawniczym seminarium doktorskim lub na studiach
podyplomowych.
Wybrane programy studiów podyplomowych w ALK:
 LLM in International Commercial Law
 Ochrona danych osobowych
 Polityka compliance w organizacji
 Prawo nowoczesnych technologii
 Zamówienia publiczne
 Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców

doktoranckie.kozminski.edu.pl
podyplomowe.kozminski.edu.pl

facebook.com/kozminski

youtube.com/user/wwwkozminskiedupl

twitter.com/kozminskiuni

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 75, 22 519 21 70
rekrutacja@kozminski.edu.pl

kozminski.edu.pl/prawo
prawo.kozminski.edu.pl
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