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Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 w Katedrze Prawa Karnego będą
prowadzone następujące seminaria i proseminaria z prawa karnego:

  

Seminaria IV roku dla studentów studiów stacjonarnych

    
    -  prof. dr hab. Piotr Kardas  
    -  dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ,  
    -  dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil + dr Mikołaj Małecki (dwóch prowadzących) - wtorek,
godz. 9:15-10:45, zajęcia w formie spotkań stacjonarnych na uczelni   

  

Proseminarium dla studentów studiów stacjonarnych

    
    -  prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel  

  

Seminarium IV r. dla studentów niestacjonarnych

    
    -  prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski  

  

Kontynuowane będą także seminaria V roku dla osób uczestniczących w seminariach IV roku.

  

Zapisu na seminarium należy dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie Katedry
w terminie od 21.09.2020 do 29.09.2020, do godz.20.00), zaznaczając w nim m.in.
seminarium, na które chciałoby się uczęszczać w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności, podając
oceny ze wskazanych w formularzu przedmiotów, średnią ze studiów itp. W uwagach
dodatkowych można wpisać uczestnictwo w konferencjach, pobyty badawcze, studia na innych
kierunkach, hobby itp. Pierwszeństwo w przyjęciu na seminarium IV roku mają osoby
uczęszczające na proseminarium z prawa karnego. Osoby przyjęte na poszczególne seminaria
zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo do 30 września 2020 r.
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W Katedrze uruchomione zostanie także seminarium IV i V roku dla studentów studiów
niestacjonarnych prowadzone przez prof. dr hab. Z. Ćwiąkalskiego. Zajęcia na tym seminarium
będą się odbywały w trakcie zjazdów. Zapisy na to seminarium odbywają się poprzez
przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, numer indeksu, ocenę uzyskaną z prawa
karnego i z innych tzw. przedmiotów karnistcznych oraz średnią ocen z ostatniego roku studiów,
na adres mailowy: prawokarne@uj.edu.pl  do dnia 30.09.2020 r.
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