
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO  

OGÓLNE INFORMACJE O STUDIACH 

Katedra Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że rozpoczął się nabór 

na studia podyplomowe prawa karnego procesowego. Jest to 

już piąta edycja studiów, które Katedra Postępowania Karnego UJ 

organizuje na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pierwsze trzy 

edycje zostały zorganizowane we współpracy z Krajową Szkołą 

Sądownictwa i Prokuratury, a uczestnikami studium byli sędziowie 

i prokuratorzy.  

Czwarta, niedawno zakończona, poświęcona była przede  

wszystkim praktycznym aspektom najnowszych zmian 

w przepisach procedury karnej, a w szczególności noweli- 

zacji z lat 2013-15, zaś ostatnio: ustawie z 11 marca 2016 r.  

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz  

niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 437). 

 

WYKŁADOWCY I PROGRAM  

Wykładowcami na Studiach są nie tylko pracownicy Wydziału 

Prawa i Administracji UJ, ale także inni wybitni specjaliści z innych 

polskich uniwersytetów a także znakomici praktycy, w tym 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W  

ramach tej edycji jesteśmy gotowi zaoferować zajęcia poświęcone 

rozmaitym zagadnieniom procesu karnego i dziedzinom 

pokrewnym, w szczególności uwzględniając praktyczne aspekty 

udziału uczestników postępowania karnego. Komplet materiałów 

dla uczestników będzie dostępny online. 

SŁUCHACZE   

Zapraszamy do uczestnictwa nie tylko praktyków (sędziów, 

prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), ale również 

aplikantów do tych zawodów, a także absolwentów kierunków 

związanych z prawem oraz wszystkie  inne osoby zaintere- 

sowane prawem karnym procesowym. Udział w zajęciach   

w ramach Studium wzięło dotychczas prawie 300 słuchaczy.  

W ostatniej edycji licznie reprezentowani byli na przykład 

przedstawiciele administracji skarbowej i celnej. 

CZAS I MIEJSCE 

Zajęcia będą odbywać się w czasie 11 zjazdów odbywających się 

w rytmie sobotnio-niedzielnym (względnie piątkowo-sobotnim: 

możliwe uzgodnienie). Inauguracja studiów odbędzie się 

15 października 2016 r., zaś zakończenie studiów i uroczyste 

wręczenie dyplomów zaplanowano 24 czerwca 2017 r. 

W nadchodzącym roku akademickim jesteśmy w stanie przyjąć 

nie więcej niż 60 słuchaczy. 

KOSZT 

Koszt udziału słuchacza w zajęciach wynosi 3200,- PLN. 

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość płatności  

tej sumy w ratach. Płatność nastąpi na numer konta banko- 

wego podanego każdemu słuchaczowi indywidualnie po 

uruchomieniu studiów. Uruchomienie zajęć może nastąpić,  

jeśli zgłosi się nie mniej niż 35 słuchaczy. 

ZGŁOSZENIA 

Zapisy rozpoczęły się 1 czerwca 2016 r.  Formularze dostępne na 

stronie Katedry Postępowania Karnego UJ prosimy wypełnić, 

wydrukować i wysłać na adres: 

mgr Marzena Szwiec 

Sekretariat Studiów Podyplomowych Procesu Karnego  

Katedra Postępowania Karnego UJ 

ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków 

DODATKOWE INFORMACJE  

Osobą odpowiedzialną za udzielenie wszelkich dodatkowych 

informacji jest sekretarz studiów  

dr Paweł Czarnecki  

tel. 798 598 899,      

pawellas@op.pl  

http://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/studia-podyplomowe-20162017
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