
1 
 

PROGRAM DNIA OTWARTEGO  
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
24 marca 2023 r. 
 

 

WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII 

ul. Zbierskiego 2/4 

KIERUNKI: ADMINISTRACJA, ECONOMICS, EKONOMIA,PRAWO, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI  

 

LP TYTUŁ OPIS MIEJSCE GODZINY 

  

1. 

Symulacja rozprawy sądowej z zakresu 

prawa rodzinnego i opiekuńczego 

(rozprawa rozwodowa) Koło Naukowe 

Prawa Prywatnego,  

 

dr Justyna Jasińska-Rudzka,  

mgr Patryk Łęski 

 

Przedsięwzięcie ma na celu praktyczne przedstawienie zagadnień z 

zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Symulacja pozwoli uczniom 

wcielić się w poszczególnych uczestników procesu oraz zapoznać z 

instytucją sądu. Bierni uczestnicy procesu występujący w roli widowni będą 

mieli możliwość śledzenia poszczególnych etapów rozprawy. Symulacja 

będzie zminiaturyzowanym obrazem rzeczywistego przewodu sądowego. 

Celem symulacji jest  wzmacnianie u uczących się umiejętności 

współdziałania, negocjowania, osiągania kompromisu oraz działania pod 

presją czasu i emocji. Po zakończonej rozprawie planowane jest krótkie 

omówienie, jak strony znalazły się w sądzie, dlaczego świadek zeznaje pod 

przysięgą i co stanie się w sytuacji, jeśli się nie stawi na rozprawie, na 

której miał obowiązek się stawić. 
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Sala Rozpraw  

(max 15 osób) 

 

10.00-10.40 

2 Symulacja rozprawy sądowej z zakresu 

prawa cywilnego (rozprawa o 

odszkodowanie za sprzedaż psa 

obciążonego wadami genetycznymi), 

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego  

 

Przedsięwzięcie ma na celu praktyczne przedstawienie zagadnień z 

zakresu prawa cywilnego. Symulacja podczas, której studenci Wydziału 

Prawa i Ekonomii UJD wcielą się w rolę uczestników procesu dotyczy 

sporu między powódką a pozwaną w przedmiocie umowy sprzedaży psa 

rodowodowego rasy Akita amerykańska. Pies, ze względu na swoje wady 

genetyczne, nie odpowiada jednak wzorcowi rasy, wskutek czego powódka 
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Sala Rozpraw  

(max 15 osób) 

 

11.00- 11.45 
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(opiekun Adam Wróbel) 

 

domaga się od pozwanej rekompensaty finansowej. W toku rozpoznania 

sprawy jej uczestnicy oraz publiczność zmierzą się z koniecznością 

zapoznania się z dowodami z opinii biegłych lekarzy weterynarii, zdjęć, 

przesłuchania stron postępowania oraz świadków, co w konsekwencji 

doprowadzić ma do wydania sprawiedliwego wyroku. 

 

3  

Rozwód na krańcu świata – wybrane 

zagadnienia dotyczące zagranicznych 

rozwodów, Koło Naukowe Prawa 

Prywatnego 

 

Poruszenie tematyki rozwodów w kulturze Islamu oraz rozwodów 

japońskich ma na celu przybliżenie różnic prawnych i kulturowych w 

zakresie prawa rodzinnego. Referat ten umożliwi również przedstawienie 

gościom tematyki z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.  
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(max 100 osób) 

 

10.00-10.30 

4 

W wirtualnym świecie Metaverse, Koło 

Naukowe Prawa Prywatnego 

 

 Poprzez przedmiotowy referat licealistom przybliżona zostanie tematyka 

wirtualnej rzeczywistości, metaverse oraz kryptowalut. Prelegent odpowie 

na pytania czym jest Blockchain, czym jest NFT oraz czym jest Metaverse. 

Chcemy również opowiedzieć jak wygląda przyszłość NFT i Metaverse i 

jakie są przykłady wykorzystania NFT i Metaverse w biznesie. 
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(max 100 osób) 

10.30-11.00 

5 

Podatki i co dalej?  

 

dr Aleksander Słysz 

 

 

Przedmiotowy referat przybliży licealistom problematykę poświęconą 

kwestii podatków, ich rodzajów i obowiązku ich ponoszenia oraz 

konsekwencji, które będą miały miejsce w sytuacji, w której z różnych 

powodów podatek nie zostanie uregulowany.  
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(max 300 osób) 

 

11.00-11.45 

6 

Ślady w kryminalistyce, Koło Naukowe 

Prawa Karnego „Crimen et Poenam”,  

 

mgr Beata Wójcik, dr Monika Bartnik 

 

 

W tej części Dni Otwartych w Uczelni prelegenci w sposób i teoretyczny 

podzielą się wiedzą dotyczą zabezpieczania śladów kryminalistycznych. 

Jako, że kryminalistyka jako nauka wspomaga proces karny, a tym samym 

wpływa na wydanie sprawiedliwego wyroku w sprawach o przestępstwa, 

prelegenci omówią najciekawsze ślady, po czym uczniowie będą mieli 

możliwość m.in. zebrania śladów linii papilarnych. 
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(max 60 osób) 

 

11.30-12.00 
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Symulacja rozprawy sądowej z zakresu 

prawa rodzinnego i opiekuńczego 

(rozprawa rozwodowa) Koło Naukowe 

Prawa Prywatnego, 

dr Justyna Jasińska-Rudzka,  

 

mgr Patryk Łęski 

 

Przedsięwzięcie ma na celu praktyczne przedstawienie zagadnień z 

zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Symulacja pozwoli uczniom 

wcielić się w poszczególnych uczestników procesu oraz zapoznać z 

instytucją sądu. Bierni uczestnicy procesu występujący w roli widowni będą 

mieli możliwość śledzenia poszczególnych etapów rozprawy. Symulacja 

będzie zminiaturyzowanym obrazem rzeczywistego przewodu sądowego. 

Celem symulacji jest  wzmacnianie u uczących się umiejętności 

współdziałania, negocjowania, osiągania kompromisu oraz działania pod 

presją czasu i emocji. Po zakończonej rozprawie planowane jest krótkie 

omówienie, jak strony znalazły się w sądzie, dlaczego świadek zeznaje pod 

przysięgą i co stanie się w sytuacji, jeśli się nie stawi na rozprawie, na 

której miał obowiązek się stawić. 
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Sala Rozpraw (max 15 

osób) 

 

12.00-12.45 

8 

Konsument uwikłany w wirtualną 

rzeczywistość –  

 

dr Anna Rogacka-Łukasik 

 

Z upływem czasu prawa i potrzeba ochrony konsumenta zmieniły się 

diametralnie. Współcześnie, w dobie nowoczesnej techniki, intensywnego 

rozwoju nowoczesnych technologii, konsument uwikłany jest niejako w 

"rzeczywistość" wirtualną. Ciągle trwający rozwój technologii elektronicznej, 

związanej w głównej mierze z wykorzystaniem Internetu do zawarcia 

umowy powoduje, iż należy analizować istniejące regulacje prawne właśnie 

przez pryzmat ich aktualności i oryginalności do panujących warunków. 

Celem wystąpienia będzie przedstawienie odpowiednich form ochrony 

konsumenta w wirtualnym świecie.   
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(max 300 osób) 

12.00-12.45 

 

 
Świadczenie pracy przez studenta a 

składki na ubezpieczenia społeczne,  

 

dr Łukasz Jurek 

 

 

Czy student może podjąć pracę, a jeśli tak to w jakim wymiarze? Czy ma 

obowiązek odprowadzania składek na przyszłą emeryturę, czy nie? Na 

nurtujące pytania uczniowie znajdą odpowiedź uczestnicząc w spotkaniu 

ze specjalistą z zakresu ubezpieczeń społecznych 
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(max 300 osób) 

 

13.00-13.45 

 Symulacja rozprawy sądowej z zakresu 

prawa cywilnego (rozprawa o 

odszkodowanie za sprzedaż psa 

obciążonego wadami genetycznymi) 

Przedsięwzięcie ma na celu praktyczne przedstawienie zagadnień z 

zakresu prawa cywilnego. Symulacja podczas, której studenci Wydziału 

Prawa i Ekonomii UJD wcielą się w rolę uczestników procesu dotyczy 

sporu między powódką a pozwaną w przedmiocie umowy sprzedaży psa 
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13.00-13.45 



4 
 

Koło Naukowe Prawa 

Administracyjnego 

 

rodowodowego rasy Akita amerykańska. Pies, ze względu na swoje wady 

genetyczne, nie odpowiada jednak wzorcowi rasy, wskutek czego powódka 

domaga się od pozwanej rekompensaty finansowej. W toku rozpoznania 

sprawy jej uczestnicy oraz publiczność zmierzą się z koniecznością 

zapoznania się z dowodami z opinii biegłych lekarzy weterynarii, zdjęć, 

przesłuchania stron postępowania oraz świadków, co w konsekwencji 

doprowadzić ma do wydania sprawiedliwego wyroku. 

 

 

Sala Rozpraw (max 15 

osób) 

 

 Inwestycje – jak nawigować w dobie 

kryzysów – tradycyjne i alternatywne 

inwestycje  

dr P. Zasępa 

 

Prelegent tego wykładu przybliży tematykę inwestycji tradycyjnych i 
wskaże kilka cech inwestycji alternatywnych. Słuchaczom przybliżona 
zostanie tematyka istoty inwestycji, ceny pieniądza, inwestycji 
tradycyjnych, kryptowalut czy NFT. Prelegent odpowie na pytania jak 
zabezpieczyć się przed ryzykiem zmian cen oraz stopy procentowej oraz 
jak prosto wyliczyć efektywność inwestycji.  
 

 

 

(max 25 osób) 

10.00-10.30,  

 

 

Ekonomia magiczną bramą do świata  

dr hab. inż.  Janusz Grabara prof. UJD 

 

Słowo „ekonomia” kojarzy się ze słupkami statystycznymi, finansami i 
skomplikowanymi analizami. Tak naprawdę jest to nauka o analizie 
wszelkiego rodzaju dóbr i usług, ich konsumpcji i dystrybucji. Nie jest to 
zatem typowo matematyczne zagadnienie, aczkolwiek bez matematyki 
działanie ekonomii nie byłoby możliwe. Dla wielu osób czarna magia, dla 
innych zaś podstawa funkcjonowania współczesnego świata.  

Jednak czy ekonomię da się zastosować w życiu codziennym? 

 

 

max 25 osób 

10.40- 11.20 

 ŚWIAT PODATKÓW – Praktyczne 

podejście do tematyki podatkowej  

Bartłomiej Frukacz  student ekonomii 

 

Autor wystąpienia przedstawi zagadnienie podatków w Polsce po 
zmianach wynikających z ustawy nowy ład - ze szczególnym 
uwzględnieniem podatku dochodowego. Prelegent przedstawi korzyści 
płynące z nabytych praktycznych umiejętności dotyczących kwestii 
podatkowych, uzyskanych w trakcie nauki na kierunku ekonomia.  
 

 

 

(max 25 osób) 

 

13:00-13:30 
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