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             OFERTA SZKOLENIOWA   

 
Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum 

 

Repetytorium Procesowe 

POWTÓRZ Z NAMI DO KOLOKWIUM Z KARNEGO 2018 

 [WARSZAWA]  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX: 
 harmonogram zajęć oraz 
 regulamin kursu. 

 

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania mec. Agata Rewerska postanowiła 

zorganizować Repetytorium przygotowawcze, którego celem jest powtórzenie materiału z 

prawa karnego przed kolokwium, w szczególności w zakresie zasad konstruowania 

apelacji. 

 

Nasza propozycja obejmuje: 

SESJA I 

 4 października 2017  

18:00-21:00 

 

1. zasady konstruowania apelacji karnej wraz z zasadami konstruowania zarzutów i 
wniosków apelacyjnych – 3 h zegarowej, 
 

oraz do domu: 

 

1. 20 casusów zarzutowych domowych (do samodzielnego skonstruowania zarzutów), 
2. casus domowy nr I (prosimy o zapoznanie się z treścią casusu). 
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SESJA II 

9 października 2017 

18:00 – 21:00 

 

1. struktura apelacji karnej wraz z zasadami konstruowania zarzutów i wniosków - 
omówienie petitum casusu nr I na aktach oraz omówienie 20 casusów zarzutowych 
domowych – 1.30 h zegarowej, 

2. omówienie casusu nr I (prosimy o przeanalizowanie treści i przygotowanie rozwiązania 
casusu nr I)  – 1.30 h zegarowej, 

 

oraz do domu: 

 

1. casus domowy nr I (akta sądowe, do samodzielnego skonstruowania apelacji) 
2. casus domowy nr II (prosimy o przeanalizowanie treści i przygotowanie rozwiązania 

casusu nr II), 
 

 

SESJA III 

11 października 2017 

18:00 – 21:00 

 

 

1. omówienie casusu nr II (prosimy o przeanalizowanie treści i przygotowanie rozwiązania 
casusu nr II) – 1.30 h zegarowej, 

2. casus nr I (sprawdzenie przygotowanych w domu apelacji i omówienie rozwiązania) – 1.30 
h zegarowej, 
 
oraz do domu: 
 

3. casus domowy nr III (akta sądowe, do samodzielnego skonstruowania apelacji) 

 

W ramach kursu przeprowadzone zostaną dwa konwersatoria. Otrzymacie także Państwo 
3 duże casusy na aktach (casusy w standardzie casusów egzaminu zawodowego), które 
zostaną omówione w toku zajęć oraz 20 mini casusów. Zajęcia będą polegały na 
przedstawieniu Państwu zasad konstruowania apelacji w postępowaniu karnym, 
przedstawieniu rodzajów stawianych zarzutów, podstaw do ich postawienia oraz zasad 
konstruowania, rodzajów stawianych wniosków, jak i prawidłowej ich konstrukcji, a 
następnie wspólnym rozwiązaniu przesłanych Państwu wcześniej casusów. 
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Rozwiązania przygotowanych przez Państwa w domu casusów, uprzednio omówionych 
na zajęciach, będą weryfikowane w toku kolejnych zajęć ćwiczeniowych (z wyłączeniem 
casusu III).  

Rozwiązania wszystkich casusów będą zawieszone na Państwa indywidualnych kontach 
w systemie ADEX. 

 

 

 

 

 

Zapisy na Repetytorium prowadzone są w systemie internetowym ADEX przez stronę 
Szkoły www.adexemplum.com W celu zapisania się na repetytorium prosimy o wybranie 

CENA Repetytorium 

 

499 PLN + 23% VAT 

[czyli  613,77 PLN brutto] 

adresem mailowym Sekretariatu: sekretariat@adexemplum.com  

pod telefonami: 
+ 48 88 17 17 888 

+ 48 88 39 39 388 

bądź na stronie internetowej Szkoły, 

po zalogowaniu do systemu 
informatycznego Szkoły – ADEX 

www.adexemplum.com 

www.kursy.adexemplum.com 

 

DANE DO PRZELEWU 

nr konta: 91 1140 2004 0000 3102 3326 5537 

dane do przelewu: 

Agata Rewerska 
Szkoła Prawa Procesowego 

Ad Exemplum 
ul. Barska 3/1 

02-315 Warszawa 

ZAPISY 

http://www.adexemplum.com/
mailto:sekretariat@adexemplum.com
http://www.adexemplum.com/
http://www.kursy.adexemplum.com/
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okna „1 2018 POWTÓRZ Z NAMI DO KOLOKWIUM Z KARNEGO”  i naciśnięcie ikony 
„ZAPISZ SIĘ” znajdującej się w końcowej części zamieszczonej na stronie oferty. 

Osoby posiadające indywidualne konta w systemie ADEX, w celu zapisania na 
Repetytorium, prosimy o zalogowanie się na swoje konto następnie rozwinięcie zakładki 
po lewej stronie Dostępne kursy. Pozostałe osoby, prosimy o zarejestrowanie się w 
naszym systemie. 

Po otrzymaniu informacji o aktywowaniu Państwa na kursie prosimy o wybranie grupy 
zgodnie z przynależnością samorządową.  

W celu przyśpieszenia aktywacji na kursie prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania 
opłaty na adres mailowy Sekretariatu. 

Termin zapisu na Repetytorium upływa w dniu  

2 października 2017 

 

             DODATKOWO  

Zachęcamy również do skorzystania z kursów externistycznych, które polegają na 
wykupieniu u nas pojedynczych casusów na aktach, do których konstruują Państwo 
apelację. Przesłana do nas apelacja sprawdzana jest przez naszych Wykładowców w 
trybie egzaminacyjnym i odsyłana do Państwa z uwagami i poprawkami. Szczegóły ofert 
zamieszczona jest na stronie Szkoływww.adexeplum.com  

 

Szkoła zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia Repetytorium w przypadku nie 
zebrania dostatecznie dużej liczby uczestników.  

http://www.adexeplum.com/

