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APLIKACJA RADCOWSKA 

TERMINY KOLOKWIÓW W ROKU SZKOLENIOWYM 2021 

II ROK 

Przedmiot Termin podstawowy Termin poprawkowy Termin dodatkowy 

Prawo karne, postępowanie 

karne, prawo karne 

skarbowe, postępowanie 

karnoskarbowe, kodeks 

wykroczeń, postępowanie  

w sprawach  

o wykroczenia 

 

 

12 lipca 

 

 

3 września 

 

 

22 września 

Prawo rodzinne  

i opiekuńcze 
12 kwietnia 28 kwietnia 17 maja 

Prawo spółek handlowych, 

prawo upadłościowe i prawo 

restrukturyzacyjne 

 

29 października 

 

17 listopada 

 

1 grudnia 

Prawo gospodarcze 6 grudnia 13 grudnia 20 grudnia 

Ważne informacje: 

• Kolokwia odbędą się w formie zdalnej. W ramach kolokwiów pisemnych aplikant ma obowiązek korzystania  

z dwóch urządzeń podłączonych do internetu. Na jednym urządzeniu w specjalnym oprogramowaniu (Examus) 

aplikant sporządzać będzie pracę pisemną. Na drugim urządzeniu z kamerą (np. telefon) konieczne będzie 

połączenie za pośrednictwem aplikacji zoom.  

• Aplikant, który uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie kolokwium, ma prawo przystąpić do 

kolokwium poprawkowego. Kolokwium to przeprowadza się w takiej samej formie jak kolokwium w terminie 

podstawowym. 

• Przy usprawiedliwionej nieobecności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) na terminie podstawowym lub 

poprawkowym  aplikantowi przysługuje termin dodatkowy. 

• Na wniosek aplikanta będącego osobą niepełnosprawną, złożony w formie pisemnej kierownikowi szkolenia, 

Prezydium Rady może udzielić zgody na:  

1) Szczególny sposób udzielania odpowiedzi na pytania podczas kolokwium ustnego lub rozwiązania zadania 

na kolokwium w formie pisemnej, nienaruszający zasad przeprowadzania kolokwiów, uwzględniający 

rodzaj niepełnosprawności oraz możliwości techniczne Izby; 

2) Wydłużenie, nie więcej niż o połowę, czasu na rozwiązanie zadania na kolokwium w formie pisemnej. 

Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia podania do wiadomości aplikantów terminów kolokwiów,  

a w przypadku gdy okoliczności uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem zaistniały po podaniu do 

wiadomości aplikantów terminów kolokwiów – nie później niż na 14 dni przed terminem kolokwium. 
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