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Portal pracy i praktyk prawniczych

W lutym Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland uruchomi
pierwszy w Polsce, ściśle prawniczy, portal pracy i praktyk, który znajdzie się na
stronie www.praktykiprawnicze.pl. Na portalu tym umieszczona zostanie szeroka
oferta pracy i praktyk, informacje o wydarzeniach związanych z karierą prawniczą
(targi pracy, szkolenia etc.) oraz profile firm. Portal zawierać także będzie obszerny
dział porad – obejmujący informacje o tym jak szukać pracy, jak przejść proces re-
krutacji, zaprezentować się przed pracodawcą. Znajdą się tam także rady dla stu-
dentów od starszych, doświadczonych prawników, informacje o pracy w poszcze-
gólnych zawodach prawniczych i okołoprawniczych, a także informacje o karierze
w Unii Europejskiej.

W dzisiejszych czasach Internet stał się głównym źródłem informacji o rynku pra-
cy (według badania „Studenci prawa w Polsce 2005”, przeprowadzonego przez
Ipsos na zlecenie ELSA, za główne źródło takiej informacji uważa go blisko 80% an-
kietowanych studentów prawa i administracji). Jednocześnie oferta praktyk i pracy
kierowana dla studentów prawa jest rozproszona na serwisach poszczególnych
firm, instytucji, uczelni, a portale grupujące propozycje pracy i praktyk dysponują
ubogą ofertą przeznaczoną dla studenta prawa i administracji.  Te wszystkie oko-
liczności sprawiają, że niewątpliwie istnieje silna potrzeba stworzenia takiego por-
talu.

ELSA zaprasza zatem wszystkie kancelarie prawnicze i inne instytucje do udziału
w tworzeniu portalu i bezpłatnego zamieszczania tam ofert pracy i praktyk.

Więcej informacji:
www.praktykiprawnicze.pl



323

Komunikaty

VI  edycja konkursu na najlepszego studenta prawa
primus in primis

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, firma Ernst & Young
oraz Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka z przyjemnością zapra-
szają do udziału w VI edycji Konkursu na Najlepszego Studenta Prawa Primus In Pri-
mis.

Patronat nad konkursem sprawuje Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Ma-
rek Safjan.

Konkurs odbędzie się na 14 Wydziałach Prawa i Administracji w Polsce i obej-
muje zagadnienia z prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowe-
go, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa finansowego i po-
datkowego.

Konkurs Primus In Primis odbędzie się w dwóch etapach:

1. Etap Lokalny – 16 marca 2005
Eliminacje zostaną przeprowadzone na 14 wydziałach Prawa i Administracji w

Polsce. Wyniki testów będą poufne i wyłącznie do wiadomości uczestników

2. Finał – 16 kwietnia 2005
Laureatów etapu lokalnego zaprosimy do Warszawy. Etap ogólnopolski ma cha-

rakter ustny i zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania
przygotowane przez członków Jury.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce – 20 000 zł
II miejsce – 12 000 zł
III miejsce – 6 000 zł

IX ogólnopolski konkurs krasomówczy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland po raz dziewiąty za-
prasza studentów prawa i administracji do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym.

Projekt odbywa się na dwóch poziomach: lokalnym  i ogólnopolskim. Etapy lo-
kalne odbędą się w marcu w 14 ośrodkach akademickich. Etap ogólnopolski odbę-
dzie się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego 7–9 kwietnia 2005.
Uczestnicy losują kazusy przygotowane w oparciu o akta sądowe, na podstawie
których wygłaszają mowę końcową przed sądem I instancji w procesie cywilnym,
karnym lub administracyjnym.
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Studenci są oceniani przez zaproszone przez organizatorów Jury składające się
ze znanych i cenionych autorytetów – sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego
Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, językoznawców, przedstawi-
cieli samorządów prawniczych i firm.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – praktyki, elektroniczne
bazy prawne, książki, kursy, nagrody finansowe i inne.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy organizowany przez ELSA stanowi powrót
do tradycji Konkursów Krasomówczych na wydziałach prawa, jednocześnie jest to
jeden z tych projektów, które w sposób najistotniejszy uzupełniają niedostatki w
wykształceniu absolwentów opuszczających mury uczelni, wyposażając ich w jak-
że piękne i użyteczne narzędzie, jakim jest niewątpliwie krasomówstwo, umiejęt-
ności autoprezentacji, pokonywania stresu i publiczne przemawianie.


