
Kurs	  externistyczny	  składa	  się	  z	  casusów	  z	  czterech	  przedmiotów	  egzaminacyjnych	  (dostępne	  
są	  casusy	  z	  prawa	  cywilnego,	  karnego	  i	  administracyjnego	  oraz	  zadania	  z	  umów).	  !
Na	  każdy	  kurs	  składa	  się	  jeden	  casus	  z	  wybranego	  przedmiotu	  w	  formie	  spreparowanych	  akt	  
sądowych	  bądź	  opisu	  stanu	  faktycznego	  wraz	  z	  materiałami	  dodatkowymi	  zawierającymi	  w	  
zależności	  od	  casusu:	  prezentację	  z	  zasad	  konstruowania	  danego	  pisma	  procesowego	  (pozew,	  
apelacja,	  skarga,	  subsydiarny	  akt	  oskarżenia)	  bądź	  zasad	  konstruowania	  umów,	  prezentację	  z	  
zasad	  konstruowania	  opinii	  prawnych,	  wzorcowe	  rozwiązanie	  (odpowiednie	  pismo	  
procesowe,	  opinię	  bądź	  umowę)	  oraz	  listę	  podstawowego	  orzecznictwa	  i	  opracowanie	  
casusu.	  	  !
W	  oparciu	  o	  zamieszczony	  casus	  należy	  samodzielnie	  przygotować	  pracę	  -‐	  apelację/skargę/
opinię/pozew/akt	  oskarżenia	  bądź	  umowę,	  a	  następnie	  przesłać	  ją	  za	  pomocą	  systemu	  ADEX	  
jednemu	  z	  naszych	  Wykładowców	  do	  sprawdzenia.	  Przygotowana	  przez	  Państwa	  praca	  będzie	  
podlegać	  wnikliwej	  analizie	  i	  zostanie	  opatrzona	  indywidualnymi	  uwagami	  i	  komentarzami,	  a	  
następnie	  odesłana	  Państwu	  także	  za	  pomocą	  systemu	  ADEX.	  	  !
Dokładne	  informacje	  obejmujące	  opis	  danego	  casusu	  oraz	  wykaz	  załączonych	  do	  niego	  
materiałów	  dodatkowych	  znajdują	  się	  w	  systemie	  ADEX	  -‐	  prosimy	  zatem	  o	  zapoznanie	  się	  ze	  
szczegółową	  ofertą	  przechodząc	  do	  systemu	  ADEX.	  Przejść	  do	  systemu	  można	  uaktywniając	  
poniżej	  umieszczony	  panel:	  "INFORMACJE	  SZCZEGÓŁOWE".	  System	  przekieruje	  Państwa	  na	  
stronę	  główną	  prosząc	  o	  utworzenie	  konta.	  Utworzenie	  konta	  nie	  wiąże	  się	  z	  przyjęciem	  na	  
siebie	  żadnych	  zobowiązań	  i	  nie	  jest	  równoznaczne	  z	  zapisaniem	  się	  na	  kurs	  (ani	  
wykupieniem	  casusu)	  -‐	  pozwala	  natomiast	  na	  zapoznanie	  się	  z	  pełna	  ofertą	  i	  opisem	  
poszczególnych	  kursów.	  Po	  zalogowaniu	  się	  do	  systemu	  ADEX	  po	  lewej	  stronie	  znajdować	  
będzie	  się	  lista	  dostępnych	  kursów	  -‐	  tam	  umieszczone	  są	  opisy	  poszczególnych	  casusów	  
dostępnych	  w	  KURSIE	  EXTERNISTYCZNYM.	  Każdy	  casus	  posiada	  oddzielny	  opis.	  Decyzując	  się	  
na	  przygotowanie	  pracy	  z	  danego	  casusu	  należy	  na	  końcu	  opisu	  uaktywnić	  panel	  "WYKUP	  
CASUS"	  co	  spowoduje	  przekierowanie	  Państwa	  do	  kolejnych	  okien	  i	  czynności	  rejestracyjnych	  
w	  systemie.	  !
UWAGA	  !
Osoby,	  które	  uczestniczyły	  w	  jakimkolwiek	  kursie	  organizowanym	  przez	  Szkołę	  Prawa	  
Procesowego	  Ad	  Exemplum	  proszone	  są	  o	  dokładne	  i	  wnikliwe	  zapoznanie	  się	  z	  opisem	  
casusu/zadania	  z	  umów	  umieszczonym	  w	  danym	  kursie	  externistycznym	  w	  celu	  
uniknięcia	  błędu	  i	  wykupienia	  casusu,	  który	  był	  już	  przez	  Państwa	  rozwiązywany.	  !
Po	  dokonaniu	  płatności	  nie	  ma	  bowiem	  możliwości	  dokonania	  zmiany	  casusu	  albo	  jego	  
"zwrotu".
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