REGULAMIN PROGRAMU PRAKTYK „ADEPT”
W KANCELARII PŁAZA I WSPÓLNICY SP.K.
§1
Studenci odbywają praktyki w Kancelarii jeden raz.
§2
Czas trwania praktyk jest ustalany indywidualnie i wynosi do 8 tygodni.
§3
1. Praktyki dotyczą studentów od III roku studiów po przejściu rekrutacji w postaci testu oraz
rozmowy kwalifikacyjnej
2. Zgłoszenia na praktyki przyjmowane są przez cały rok na adres sekretariat@kpiw.pl, na który
Studenci przesyłają życiorys oraz dane kontaktowe.
§4
Praktyki mogą odbywać się w siedzibie Kancelarii i w razie potrzeb w odpowiednich instytucjach
wymiaru sprawiedliwości.
§5
Każdy Praktykant otrzymuje opiekun praktyki spośród wspólników Kancelarii, który określa Program
praktyk i przydziela zadania Praktykantowi.
§6
Programy praktyk uwzględnia możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i
umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów, jak i promuje aktywność
i zachęc studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.
§7
1. Ramowy program praktyki obejmuje:
1.1. Poznawanie struktury organizacyjnej kancelarii.
1.2. Obieg dokumentów w kancelarii.
1.3. Zapoznanie się z formami pracy kancelarii:
1.3.1.Przygotowywanie pism procesowych,
1.3.2.Sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
1.3.3.Sporządzanie projektów sprzeciwów od wyroków i nakazów zapłaty,
1.3.4.Sporządzanie odpowiedzi na pozwy,
1.3.5.Formułowanie wezwań do zapłaty,
1.3.6.Opiniowanie umów,
1.3.7.Analiza materiału dowodowego – wyszukiwanie orzecznictwa,
1.3.8.Zapoznanie się z aktami - przygotowywanie pytań dla świadków.
1.4. Praca na prawniczych programach komputerowych.
1.5. Sposób budowania koncepcji załatwienia poszczególnych rodzajów spraw.
1.6. Poznawanie sposobów pracy z klientem.
1.7. Udział w wybranych posiedzeniach sądowych
§8
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1. Po zakończeniu praktyki każdy uczestnik otrzyma certyfikat odbycia praktyk oraz refernecje. W
przypadku organizowania praktyk na zlecenie uczelni wyższej Kancelaria przekaże również inne
dokumenty wymagane przez uczelnie.
2. Wybrani Praktykanci otrzymają możliwośc kontynuowania współpracy z Kancelarią na
indywidualnie ustalonych zasadach
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