Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum
Repetytorium Procesowe
skierowane do osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych
[egzamin radcowski 2016 i egzamin adwokacki 2016]

moduł ETYKA i ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU 2016
OFERTA SZKOLENIOWA

Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX:
Ø harmonogram zajęć oraz
Ø regulamin Repetytorium.
planowany termin
prowadzenia modułu

LISTOPAD 2015 – STYCZEŃ 2016

ilość godzin modułu

15

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min

ilość sesji szkoleniowych

7

ilość casusów

6
opinii
do samodzielnego skonstruowania

CENA modułu

499 PLN + 23% VAT = 613,77 PLN

RABAT na publikacje

od 20% do 70%
w tym oferta specjalna na skrypty i komentarze
praktyczne – materiały pomocnicze do zajęć

Wydawnictwa Naukowo-Prawniczego
AD EXEMPLUM

więcej informacji na temat modułu dostępnych jest:
pod adresem mailowym Sekretariatu Kursu:
pod telefonami:

ETYKA@adexemplum.com
+ 48 88 17 17 888
+ 48 88 39 39 388

bądź na stronie internetowej Szkoły,
po zalogowaniu się do systemu informatycznego
Szkoły – ADEX

www.adexemplum.com

w kwestiach księgowych:

ksiegowosc@adexemplum.com

OPIS OFERTY
Opis modułu
Stosownie do wymogów egzaminacyjnych w roku 2016, proponujemy Państwu dodatkowy moduł ETYKĘ.
Uwaga: MODUŁ stanowi odrębną organizacyjnie od Repetytorium jednostkę szkoleniową.
Cena modułu wynosi: 499 PLN + 23% VAT = 613,77 PLN.
Moduł obejmuje: 15 jednostek szkoleniowych (czyli 600 min. szkolenia).
Czas trwania: LISTOPAD 2015 – STYCZEŃ 2016.
Zarys tematyczny tego modułu przedstawia się następująco:

Ø
Ø

dla radców prawnych:
podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego,
godność zawodu i jej naruszenia,
tajemnica zawodowa,
konflikt interesów,
zasady pozyskiwania klientów, zasady wynagrodzenia radcy prawnego i stosunki pomiędzy
radcami prawnymi w zakresie obsługi tego samego klienta,
stosunki z klientem,
stosunki radcy prawnego z samorządem oraz stosunek radcy prawnego do sądów, urzędów oraz
drugiej strony procesu,
kary dyscyplinarne,
zasady konstruowania opinii prawnych.

→
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

dla adwokatów:
zasady wykonywania zawodu adwokata,
godność zawodu,
tajemnica adwokacka,
konflikt interesów,
informacja i reklama adwokata,
stosunki adwokata z klientami,
zasady wynagrodzeń i rozliczeń,
stosunki adwokata z innymi adwokatami,
kary dyscyplinarne,
zasady konstruowania opinii prawnych.

→
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zasady konstruowania opinii prawnych
etyka I
etyka II
etyka III
etyka IV

[KON]
[KON]
[KON]
[KON]
[KON]

30 min.
90 min.
120 min.
90 min.
90 min.

[KON]
[KON]

etyka V
etyka VI

90 min.
90 min.

KOSZT MODUŁU
→ wskazana kwota nie obejmuje cen skryptów oraz innych pozycji książkowych,
→ w cenę wliczony jest dostęp do materiałów przygotowanych do tego modułu i udostępnianych w
systemie elektronicznym – w tym także w systemie ADEX,
CENA MODUŁU ETYKA I ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU:

499 PLN + 23% VAT = 613,77 PLN

DANE DO PRZELEWU
nr konta:
dane do przelewu:

91 1140 2004 0000 3102 3326 5537
Agata Rewerska
Szkoła Prawa Procesowego
Ad Exemplum
ul. Barska 3/1
02-315 Warszawa
Faktura z automatu wystawiana jest na dane
wskazane w systemie podczas rejestracji. W
przypadku zmiany danych do faktury prosimy
uprzejmie o kontakt z Działem Księgowości.

Faktury:

TERMIN ZAPISÓW
Zapisy na moduł prowadzone są w systemie internetowym ADEX przez stronę Szkoły
www.adexemplum.com W celu zapisania się na moduł prosimy o wybranie okna „1_2016_ETYKA I
ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU” i naciśnięcie ikony „ZAPISZ SIĘ” znajdującej się w końcowej części
zamieszczonej na stronie oferty.
Osoby posiadające indywidualne konta w systemie ADEX, wystarczy że po zalogowaniu się na swoje
konto i rozwinięciu zakładki DOSTĘPNE KURSY (po lewej stronie), wybiorą pozycję: „1_2016_ETYKA I
ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU”.
Po otrzymaniu potwierdzenia o zaksięgowaniu opłaty za kurs należy ponownie zalogować się w systemie
ADEX i wybrać grupę ETYKA-1-RAD albo ETYKA-2-ADW, zależnie od Państwa preferencji.

Termin zapisu na moduł upływa w dniu 20 listopada 2015.
KONTAKT
SEKRETARIAT MODUŁU
Sekretariat
Telefony

ETYKA@adexemplum.com
+48 88 17 17 888
+ 48 88 39 39 388

NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA
PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia
poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym
HARMONOGRAMIE

DATA

RODZAJ
ZAJĘĆ

PRZEDMIOT

23.01.2016
[RAD/ADW]

[KON]

21.11.2015
[RAD/ADW]

CZAS TRWANIA
W GODZINACH

ZEGAROWYCH

SZKOLNYCH

[E.01] etyka
zasady konstruowania
opinii prawnych

0.30

0,75

[KON]

[E.I] etyka
[casus]

1.30

2,25

21.11.2015
[RAD/ADW]

[KON]

[E.II] etyka
[casus]

2.00

3

12.12.2015 [RAD]
28.11.2015 [ADW]

[KON]

[E.III] etyka
[casus]

1.30

2,25

16.01.2016 [RAD]
29.11.2015 [ADW]

[KON]

[E.IV] etyka
[casus]

1.30

2,25

16.01.2016 [RAD]
29.11.2015 [ADW]

[KON]

[E.V] etyka
[casus]

1.30

2,25

23.01.2016
[RAD/ADW]

[KON]

[E.VI] etyka
[casus]

1.30

2,25

RAZEM:

CENA:
za moduł
499 PLN + 23% VAT

20 casusów
[w tym 6 opinii do
samodzielnego sporządzenia]

10
godzin
zegarowych

15
jednostek
szkoleniowych

za casus
6,23 PLN + 23 % VAT

za jednostkę
szkoleniową

za casusy
124,75 PLN + 23% VAT

24,95 PLN + 23%
VAT

