Załącznik nr 41 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Administracja publiczna

Ogólny opis studiów podyplomowych

Podyplomowe studia administracji publicznej trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Ka
jest do uzyskania zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie modułu następuje na podsta
zaś w przypadku seminarium - napisania i uzyskania oceny pozytywnej z pracy dyplomowej.
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania
publicznej oraz przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów funkcjonowania admin
ukierunkowane są na podnoszenie wiedzy i umiejętności absolwentów umożliwiających pełnienie określonych funkcji w adm
kierownika urzędu stanu cywilnego – art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilne
uzyskanie wiedzy uzupełniającej z zakresu administracji.

Efekty uczenia się

(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozpor
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na pozio
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na ty

LP

W1

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
podstawy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa urzędniczego, prawa administracyjnego, prawa
podatkowego i finansów publicznych na tle innych nauk społecznych

funkcjonowanie w sferze administracji instytucji administracyjnego prawa materialnego (zamówienia
publiczne, ochrona środowiska, prawo urzędnicze, instytucje samorządu terytorialnego, prawa ładu
W2
przestrzennego, prawa nieruchomości publicznych) i procesowego (procedury administracyjnej, procedury
podatkowej)
W3

podstawową wiedzę o jednostce i jej prawach i obowiązkach wobec organów administracji rządowej,
organów administracji samorządowej oraz w zakresie bezpośredniej partycypacji społecznej

W4 normy prawne regulujące instytucje, sposób ich powoływania oraz ich kompetencje
zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy publicznych, odpowiedzialności cywilnej, karnej,
W5 dyscyplinarnej funkcjonariuszy publicznych, a także praw i obowiązków stron w postępowaniach
administracyjnych i członków społeczności samorządowych
podstawowe pojęcia funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej, zasady
W6 wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi oraz zarządzania w
administracji publicznej

zasady ustroju administracji publicznej, struktury i funkcjonowanie państwa, jego instytucji, a także innych
W7 jednostek oraz zna i rozumie zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania
przez nie zadań publicznych
podstawowe metody tworzenia oraz interpretowania tekstów aktów prawnych pochodzących od organów
W8 samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i prawa zagospodarowania
przestrzennego
podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywana informacji o prawie i
W9 zasadach funkcjonowania organów administracji publicznej, z wykorzystaniem instytucji dostępu do
informacji publicznej
W10

relacje (więzi) prawne i polityczne, a także społeczne pomiędzy instytucjami publicznymi i organami
administracji publicznej

W11

podstawowe relacje i sposób funkcjonowania instytucji publicznych administracji rządowej i
samorządowej w skali krajowej, a także podstawowe zależności między systemami administracji

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska prawne oraz ekonomiczne w zakresie nauk o
U1 administracji w szczególności związanych z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej, w
szczególności w zakresie wykonywania zadań publicznych
wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu nauki o prawie i administracji
U2 oraz podstawową wiedzę ekonomiczną (potrafi pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w
zakresie nauk o administracji )
samodzielnie zinterpretować i wykorzystać podstawowe instytucje prawa materialnego dotyczące spraw
U3 załatwianych na poziomie administracji terenowej oraz procedury zmierzającej do podjęcia decyzji
(procedury administracyjnej, procedury podatkowej i procedury wyborczej oraz referendalnej
U4

prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i
samorządowej i wykonywanych zadań publicznych

samodzielnie przygotować dłuższe opracowanie pisemne mające postać pracy dyplomowej z zakresu
U5 zagadnień prawnych, nauk o administracji lub nauk ekonomicznych bądź też nauk o zarządzaniu z
wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych
U6

prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia zagadnienia, problemu
lub oceny danej instytucji

U7

zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji, nauk
prawnych i nauk pokrewnych

wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk ekonomicznych do zgodnego z
U8 prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów związanych z wykonywaniem funkcji
pracownika lub urzędnika publicznego

U9

poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych wybranym zakresem nauk o
administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych

w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz ekonomicznych związanych z
U10 funkcjonowaniem organów administracji, kształtowaniem ich składu, sposobem rozwiązywania zadań
administracyjnych oraz sposobem dysponowania środkami publicznymi

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 procesu skutecznego komunikowania się
K2 doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności
K3 efektywnego działania
K4

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji
publicznej zgodnie z zasadami prawa

y i niedziele. Każdy słuchacz zobowiązany
ępuje na podstawie obecności na zajęciach,

unkcjonowania organów administracji
onowania administracji. Studia te
h funkcji w administracji (np. zastępcy
h stanu cywilnego). Studia te pozwalają na

ślonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
lifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy

któw z PRK na tym samym poziomie.
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Program studiów podyplomowych
Wydział
Nazwa studiów podyplomowych

Załącznik nr 42 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.
Wydział Prawa i Administracji
Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i
biznesie

Ogólny opis studiów podyplomowych
Najważniejszą funkcją, jaką mają pełnić planowane studia podyplomowe jest zapoznanie słuchaczy z unormowaniami gwarantującymi bezpieczeństwo
informacji w administracji i biznesie. Wykłady będą prowadzili między innymi specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych – głównie pracownicy
UODO. Studia są prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy zawartego z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i

LP
Wiedza
W1 obowiązujace zasady funkcjonowania organów administracji publicznej oraz reguły ochrony prawa do
W2 system ochrony danych osobowych
W3 obowiązujace regulacje chroniące szczególnie ważne kategorie informacji

odniesienie do efektów z PRK

LP
Umiejętności
W1 właściwie interpretować obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych
W2 korzystać w sposób odpowiedzialny z powierzonych mu informacji
W3 właściwie rozpoznać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie informacji

odniesienie do efektów z PRK

LP
Kompetencje społeczne
W1 uznania ważności i do zrozumienia znaczenia obowiązujacego w Polsce systemu ochrony dóbr osobistych
W2 ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
W3 podejmowania działań podnoszących świadomość każdego obywatela w zakresie jego odpowiedzialności za

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO, P7S_UU

P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

Załącznik nr 43 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Finanse publiczne - prawo i praktyka

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem jest przekazanie aktualnej, eksperckiej wiedzy w zakresie podstaw prawnych gospodarowania środkami publicznymi oraz funkcjonowania
jednostek sektora finansów publicznych. Istotną wartością jest interdyscyplinarność, to jest uwzględnienie również dorobku nauki i praktyki w zakresie
ekonomii i finansów. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych jednostek sektora finansów
publicznych, a także odmiennymi zasadami gospodarowania środkami unijnymi. Punktem wyjścia jest wskazanie prawa jako konstytucyjnej podstawy
funkcjonowania sektora publicznego.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1
W2
W3
W4
W5
W6

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
Wiedza o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (przede wszystkim
ekonomicznym)
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego
Znajomość hierarchii i zasad stosowania źródeł prawa
Znajomość instytucji prawa finansowego oraz metod i technik rachunkowości budżetowej i analizy
finansowej
Zaawansowana znajomość funkcjonowania systemu finansów publicznych
Zaawansowana wiedza na temat zasad gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz
odpowiedzialności w tym zakresie

Wiedza dotycząca procedur i instytucji prawa finansowego z uwzględnieniem regulacji krajowych, unijnych
W7
i międzynarodowych
W8 Wiedza o funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych
W9 Wiedza o prawnych i ekonomicznym uwarunkowaniach prowadzenia gospodarki środkami publicznymi
W10 Wiedza na temat zasad i metod planowania w gospodarowaniu środkami publicznymi
Wiedza na temat podstaw prawnych i granic swobody w zaciąganiu zobowiązań angażujących środki
W11
publiczne
W12 Znajomość specyfiki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Znajomość podstawowych metod uzyskiwania niezbędnych danych dla podejmowania i oceny decyzji
W13
dotyczących gospodarowania środkami publicznymi
W14 Znajomość prawnych granic w zakresie funkcjonowania podmiotów publicznych na wolnym rynku

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

Umiejętność korzystania ze źródeł prawa oraz stosowania ogólnych zasad i konstrukcji właściwych dla
poszczególnych gałęzi prawa
Umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów
U2
publicznych oraz w niezbędnym zakresie prawa cywilnego i administracyjnego
U1

U3 Umiejętność pozyskiwania informacji i dokonywania oceny funkcjonowania sektora finansów publicznych
U4 Umiejętność interpretacji danych finansowych wynikających ze sprawozdań finansowych i budżetowych
U5 Umiejętność ustalania planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych
Umiejętność uwzględnienia specyfiki jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ustalenia jej planu
U6
finansowego
Umiejętność oceny celowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi poprzez odniesienie do
U7
zadań jednostek publicznych
U8 Znajomość procedur w zakresie zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych
U9 Umiejętność zastosowania zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych
U10

Umiejętność konstruowania uchwały budżetowej i wykorzystania danych zawartych w uchwałach
budżetowych oraz wyciągnięcia wniosków ze sprawozdania z wykonania budżetu.

U11 Umiejętność wykorzystywania informacji wynikających z rachunkowości konkretnej jednostki
U12 Umiejętność w zakresie realizowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

odniesienie do efektów z PRK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW

U13

U14

Umiejętność analizowania przepisów prawa polskiego w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w
kontekście prawa europejskiego i szczególnych zasad wykorzystania środków unijnych
Umiejętność określenia poziomów organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce. Znajomość organów
stanowiących i wykonawczych tych jednostek oraz ich właściwości.

P6S_UW

P6S_UW

Umiejętność rozpoznania powiązania i zależności między poszczególnymi poziomami organizacyjnymi
U15
samorządu terytorialnego

P6S_UW

Umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych - przede wszystkim
U16
ekonomii, finansów, rachunkowości, analizy finansowej

P6S_UK

Umiejętność praktycznego realizowania zasad jawności i przejrzystości w zakresie gospodarowania
U17
środkami publicznymi

P6S_UK

Umiejętność zorganizowania funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem
U18
reguł kontroli zarządczej i odpowiedniej dla jednostki sektora finansów publicznych struktury kompetencji
U19

LP
K1

Umiejętność zaplanowania rozwoju własnego i rozwoju innych osób na poszczególnych stanowiskach w
systemie finansów publicznych

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Świadomość znaczenia znajomości prawa dla funkcjonowania sektora publicznego oraz kształtowania
relacji pomiędzy sektorem a obywatelami

Świadomość wzajemnych wielopłaszczyznowych i zróżnicowanych zależności pomiędzy życiem
K2
gospodarczym a prawem finansowym
K3
K4
K1
K2
K3

Świadomość pozaekonomicznych społecznych skutków podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania
środkami publicznymi
Świadomość potrzeby podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości
prawnej oraz ekonomicznej w społeczeństwie
Świadomość znaczenia jawności w gospodarowaniu środkami publicznymi
Świadome uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w różnych obszarach funkcjonowania podmiotów sektora
publicznego
Świadomość znaczenia budżetu i uchwały budżetowej dla funkcjonowania i wykonywania zadań przez
jednostki sektora finansów publicznych

K4 Świadomość roli jednostki samorządu terytorialnego jako wspólnoty samorządowej mieszkańców
K1
K2
K3
K4

Świadomość konieczności ustawicznego doskonalenia zawodowego
Świadomość możliwości dalszego kształcenia
Świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich
Świadomość, że osoba gospodarująca finansami publicznymi pełni szczególną rolę społeczną

K1

Świadomość, że decyzje i działania w zakresie finansów publicznych dotyczą zarówno interesów całego
społeczeństwa, jego poszczególnych grup, a także konkretnych podmiotów, tak prawnych, jak i fizycznych

P6S_UO
P6S_UU

odniesienie do efektów z PRK

P6S_KK
P6S_KK
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KO
P6S_KO
P6S_KO
P6S_KO
P6S_KR
P6S_KR
P6S_KR
P6S_KR

P6S_KR

Załącznik nr 44 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) - wszystkich kierunków.
Program studiów zakłada ponad 200 godzin zajęć, z czego 82 godziny warsztatów prowadzonych w grupach ćwiczeniowych. Zajęcia odbywają się w
soboty i niedziele, a prowadzone są przez wybitnych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawników, psychologów, sędziów, mediatorów oraz
trenerów mediacji i negocjacji.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada kwalifikacje mediatora.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17

LP
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21

LP
K1
K2
K3
K4
K5

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporu
podstawowe pojęcia z zakresu sprawiedliwosci naprawczej
procedurę mediacji
zasady i cele mediacji
prawa i obowiązki mediatora
prawo powszechnie obowiązujace regulujące alternatywne i polubowne metody rozwiązywania sporów
psychologię konfliktów
rodzaje procesów grupowych
pojęcie etyki mediatora
pojęcia prawne z zakresu mediacji
różnice w mediacji w poszczególnych procedurach
zasady dotyczące założenia prowadzenia działalnosci gospodarczej
pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych uczestników mediacji
różnice pomiędzy mediacją sądową a pozasądową
psychologę rodziny
zasady prowadzenia arbitrażu
nurty i kierunki stosowane w nauce o mediacji

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
posługiwać się językiem prawniczym
rozwiązywać spory
prowadzić mediację
sporządzić protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego
sporządzić sprawozdanie z przebiegu postępowania mediacyjnego
sporządzić ugodę
przeprowadzić negocjację
założyć działalność gospodarczą
prowadzić działalność gospodarczą
zapoznać się z aktami sprawy
posługiwać się narzędziami mediatora
korzystać z aktów prawnych, orzecznictwa i literatury
przeprowadzić monolog mediatora
rozpoznać rodzaj i etap konfliktu
podjąć działalność w sytuacji kryzysowej
rozpoznać próby manipulacji stron w trakcie mediacji
ustalić stanowiska stron mediacji i ich oczekiwania
reagować na oczekiwania sądu i innych organów prowadzących postępowanie
wyznaczać terminy mediacji
wystawiać fakturę
złożyć dokumentację w celu wpisania się na listę mediatorów prezesa właściwego sądu okręgowego

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
zrozumienia pozycji stron w trakcie mediacji
podjecia działań mających na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dla stron mediacji
prowadzenia mediacji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami
podjęcia pracy w grupie
znalezienia satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sytuacji konfliktowej

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7U_W
P7U_W
P7U_W
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7U_W
P7S_WG
P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7U_U
P7S_UW
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK, P7S_KO
P7S_KK, P7S_KO
P7S_KK, P7S_KO
P7S_KK, P7S_KO
P7S_KK, P7S_KO

K6
K7
K8
K9
K10

wysłuchania stron mediacji
wykonywania zawodu mediatora z należytą staranością i zasadami etyki
kontaktowania się w sposób przystępny ze stronami mediacji
reagować na wezwania i oczekiwania sądu
wyznaczać terminy mediacji

P7S_KK, P7S_KO
P7S_KR
P7S_KR
P7S_KR
P7S_KO, P7S_KK

Załącznik nr 45 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo dowodowe

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia przeznaczone dla prawników i nieprawników pragnących uzyskać bądź pogłębić wiedzę o najnowszych metodach kryminalistycznych ,
o dowodach , także naukowych , w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

Wiedza o dowodach i taktyce dowodzenia w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym oraz w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia
W2 Wiedza o regułach oceny dowodów naukowych
W3 Wiedza o źródłach i przyczynach pomyłek sądowych
W1

W4 Wiedza o metodyce przeprowadzania i ocenie wyników czynności procesowo-kryminalistycznych
Wiedza o czynnikach wpływających na funkcjonowanie dowodów w procesie, także w kontekście
W5
prawnoporównawczym

LP

U1

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Umiejętność prawidłowego przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych oraz oceny opinii
biegłych

U2 Umiejętność komunikacji z uczestnikami procesu (biegli, świadkowie)
U3 Planowanie i przeprowadzanie czynności procesowo-kryminalistycznych
U4 Umiejętność współpracy

LP
K1
K2
K3
K4

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Krytyczne podejście do dowodów w procesie, w tym do dowodów naukowych
Ocena metodyki pracy biegłych
Lepsze realizowanie ról procesowych (sędzia, prokurator, adwokat, policjant)
Wiedza umożliwiająca zawodowy rozwój i awanse służbowe słuchaczy

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

Załącznik nr 46 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe
technologie

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Prawo Karne Materialne i Procesowe.Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie. organizowane są na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego. Stanowią one odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie następują już od wielu lat
w tej dyscyplinie prawa, co bezpośrednio związane jest ze zmianami, jakie następują w obrazie przestępczości i pojawiającymi się nowymi typami
czynów karalnych, europeizacją prawa karnego, zmianami w sposobie wykładni i rozwojem prawa sądowego, coraz bogatszym orzecznictwem w
sprawach karnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz rozwojem pozakodeksowego prawa karnego.
Nowa edycja studiów - Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie odpowiadać będzie na nowe wyzwania przed jakim staje wymiar sprawiedliwości.
Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii zmieniło społeczeństwa. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do
nowych wyzwań. Prawnik obecnie musi posiadać podstawą wiedzę na temat nowych technologii, w szczególnie w aspekcie tych dziedzin prawa, którymi
zawodów się zajmuje. Nowe technologie tworzą nowe szansę, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego ale łączą się także z
nowymi zagrożeniami. Okres stanu epidemii stał się swoistym polem doświadczalnym w tym zakresie. Nowa edycja studiów podyplomownych Prawa
karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk na tę właśnie tematykę. Obejmie ona (tu wylicz te tematy z programu.). Szczególna uwaga
zostanie poświęcona nowym regulacjom inkorporującym nowe technologie w obszar prawa karnego.
Odrębne zajęcia zostaną poświęcone wyzwaniom cywilizacyjnym łączącym się z prawnokarną ochroną środowiska, reakcją prawnokarną na hejt i
fakenewsy, nowym przestępstwom gospodarczym w dobie narastającego kryzysu ekonomicznego i prawokarnym konsekwencjom epidemii .
Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują wszakże nie tylko pracownicy skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, informatycy, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,
naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy eksperci z Biura Analiz
Sejmowych, Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej
działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko
wysoki poziom rozważań teoretycznych ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16

LP
U1
U2
U3
U4
U5

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa karnego i technologii cyfrowych
posiada wiedzę o przestępstwach przeciwko ochronie informacji
posiada wiedzę o przestępstwach przeciwko dokumentom elektronicznym
posiada wiedzę o kradzieży tożsamości
ma gruntowną wiedzę z zakresu przestępstw komputerowych
posiada wiedzę o zatarciu skazania w dobie internetu
zna przestępstwa popełniane w z wkorzystaniem nowych technologii cyfrowych
ma pogłębioną wiedzę w zakresie technologicznych środków represyjno zapobiegawczych
posiada wiedzę o modyfikacji zasad odpowiedzialności za czyny popełniane w przestrzeni cyfrowej
posiada wiedzę o nowch sposobach popełniania starych przestępstw: oszustwo, pomówienie, naruszenie
wolności seksualnej, zniewaga, mowa nienawiści
ma gruntowną wiedzę z zakresu technologii cyfrowych, systemów informatycznych
posiada wiedzę o prawnokarnych aspektach kryptowalut Blockchain
ma pogłębioną wiedzę w zakresie dowodów cyfrowych
posiada wiedzę o digitalizacji, dokumentów , protokołów i akt
posiada wiedzę o rozprawach, posiedzeniach oraz innych czynnościach procesowych realizowanych za
pomocą mediów elektronicznych
posiada wiedzę o śladzie elektronicznym, oodsłuchu elektronicznym, dozorze elektronicznym

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
rozumie sposób identyfikacji tożsamości osób korzystających z technologii cyfrowych
rozumie procesustalenia miejsca i czasu popełnienia przestępstwa w internecie
rozumie algorytmy cyfrowe w postepowaniu karnym
potrafi prognozować w oparciu o algorytmy cyfrowe
rozumie proces karny w przestrzeni elektronicznej

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 ma świadomość procesu karnego w przestrzeni elektronicznej
ma świadomość znaczenia ochrony prywatności i tajemnicy w perspektywie wykorzystywania nowych
K2
technologii cyfrowych

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG
P7U_W
P7S_WG
P7U_W
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7U_W
P7U_W
P7U_W
P7U_W
P7S_WG
P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UK
P7S_UU

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK
P7S_KK

K3 rozumie potrzebę współpracy międzynarodowej w zakresie przestępstw popełnianych w Internecie
K4 ma świadomość możliwości dalszego kształcenia

P7S_KR
P7S_KO
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Ogólny opis studiów podyplomowych
Prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego od wielu lat przyciągają rzesze
praktyków, zarówno prawników, jak i ekonomistów. Naszymi słuchaczami są prawnicy praktycy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i
komornicy, a także ekonomiści – menedżerowie spółek kapitałowych, pracownicy banków komercyjnych oraz NBP, księgowi i biegli rewidenci oraz
urzędnicy – zarówno urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, jak i izb celnych.
Zajęcia na studiach podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczący szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego obejmującego
przestępstwa zawarte w rozdziałach XXXV i XXXVI Kodeksu karnego oraz przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej,
rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych itp.
Omawiane na zajęciach są nie tylko określone typy czynów zabronionych w kontekście ich interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa, ale także w
znacznej mierze zajęcia przyjmują formę warsztatową, w ramach której prowadzone jest. tzw. case study. Wielokrotnie to sami uczestnicy studium
prezentują kazusy (często ze swojej własnej praktyki). Ponadto, mając na uwadze specyfikę prawa karnego gospodarczego, poruszane są także szeroko
zasady i podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenia reguł obrotu gospodarczego (m.in. schematy dowodzenia strony podmiotowej, czy
okoliczności uadekwatniające tę odpowiedzialność).
Między pierwszym a drugim blokiem zajęć odbywają się zwykle zajęcia mające stricte ekonomiczny charakter, a dotyczące modeli analizy ekonomicznej
przedsiębiorstw. Pokazują one w sposób, często prawnikom, ale także ekonomistom nieznany kulisy oraz szeroki kontekst podejmowania decyzji
gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej – zarówno w skali mikro, jak i makro. Dopełnieniem tych zajęć są wykłady z tematyki tzw. ładu
korporacyjnego.
Drugi blok obejmuje szeroko pojęte prawo karne skarbowe obejmujące szereg zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, ale
także prawem podatkowym, celnym oraz meandrami procedury podatkowej.
Dokładamy wszelkich starań, by nasze studia odpowiadały na aktualne potrzeby praktyki, tak więc każda edycja proponuje naszym słuchaczom nieco
inny zestaw zajęć. W niniejszej edycji szerzej będą omawiane zagadnienia związane z tzw. parabankami, praniem brudnych pieniędzy przy obrocie stalą
oraz wyłudzaniu podatku VAT oraz problematyce karnej tzw. spółek słupów, a także sięgniemy po zasady rządzące ochroną danych w Internecie oraz
poruszona zostanie problematyka reglamentacji na rynku stali oraz zagadnienia odwróconego VAT-u.
Ponadto informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem na poprzednich edycjach informujemy, iż wszystkie
wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie VIDEO i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W
przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach,
a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

dogmatyczną charakterystykę poszczególnych typów czynów zabronionych o charakterze gospodarczym i
skarbowym,
interpretację poszczególnych znamion przestępstw gospodarczych i skarbowych oraz umiejętność jej
W2 zastosowania w odniesieniu do różnych stanów faktycznych związanych z obrotem gospodarczym i
skarbowym
W1

praktykę stosowania poszczególnych typów czynów zabronionych w związku z systemem finansowym i
W3
podatkowym w praktyce wymiaru sprawiedliwości
W4

LP

poprawną interpretację tekstów aktów normatywnych, zawierających przepisy prawnokarne związane z
systemem finansowym i podatkowym, oraz judykatów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

stosować poszczególne typów czynów zabronionych w związku z systemem finansowym i podatkowym w
praktyce wymiaru sprawiedliwości
interpretowaći poszczególnye znamiona przestępstw gospodarczych i skarbowych oraz umiejętność jej
U2 zastosowania w odniesieniu do różnych stanów faktycznych związanych z obrotem gospodarczym i
skarbowym
U1

LP
K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
stosowania w praktyce poszczególnych typów czynów zabronionych w związku z systemem finansowym i
podatkowym w praktyce wymiaru sprawiedliwości

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG, P7U_W, P7S_WK

P7S_WG, P7U_W, P7S_WK
P7S_WG, P7U_W, P7S_WK
P7S_WG, P7U_W, P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW, P7U_U, P7S_UO

P7S_UW, P7U_U, P7S_UO

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK, P7S_KO, P7S_KR

K2

stosowania w praktyce przepisów prawnokarnych związane z systemem finansowym i podatkowym, oraz
judykatów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

P7S_KK, P7S_KO, P7S_KR
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Nazwa studiów podyplomowych

Prawo medyczne i bioetyka

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Katedrę
Prawa karnego oraz działający w ramach Katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego już od 2009 roku. Stanowią one odpowiedź na żywe
zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony zarówno prawników, jak i pracowników ochrony zdrowia. Celem studiów jest
zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych, prawami i
obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów
został również wzbogacony o problematykę zagadnień bioetycznych, a także kwestie prawne związane m.in. z medycznie wspomaganą prokreacją,
genetyką czy telemedycyną.
Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Collegium Medicum UJ, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji publicznej. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z
wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom
rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego, zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi
posługują się nauki prawne w zakresie prawa medycznego, posiada wiedzę o ustroju, strukturach i
funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, ma pogłębioną wiedzę o polskim systemie ochrony zdrowia na
W1 tle systemów prawnych innych państw i regulacji Unii Europejskiej, ma szeroką znajomość zasad
finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych, ma pogłębioną wiedzę o prawach pacjenta i systemie ich
ochrony, ma gruntowną wiedzę z zakresu zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w
medycynie, ma pogłębioną wiedzę z zakresu bioetyki
P7S_WG
ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a medycyną, posiada wiedzę o ustroju,
W2 strukturach i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, ma szeroką znajomość zasad finansowania i
udzielania świadczeń zdrowotnych
P7S_WK

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

odniesienie do efektów z PRK

potrafi analizować regulacje prawa medycznego w kraju, potrafi ustalać, analizować, interpretować i
klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne, potrafi
identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne z zakresu prawa medycznego, które można
U1
zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego, potrafi zajmować stanowisko w
odniesieniu do bieżącej polityki prawnej w zakresie prawa medycznego oraz je uzasadniać, posiada
umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym w zakresie prawa medycznego
P7S_UW
U2

U3

rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a bioetyką i medycyną, posiada umiejętność łączenia wiedzy
prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych, w szczególności z zakresu bioetyki i medycyny

P7S_UK

posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych, w szczególności z
zakresu bioetyki i medycyny
P7S_UO

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

ma świadomość zmienności norm prawnych z zakresu prawa medycznego oraz potrzeby uzupełniania
K1 wiedzy o nich, ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika i osobę wykonującą zawód medyczny

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK

K2

rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu ochrony
zdrowia, rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka i pacjenta

ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach prawnika i osób wykonujących zawody
K3
medyczne, ma świadomość możliwości dalszego kształcenia

P7S_KO

P7S_KR

Załącznik nr 49 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem jest przekazanie aktualnej, eksperckiej wiedzy przede wszystkim w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie innych
gałęzi prawa związanych z restrukturyzacją i upadłością (prawo karne, cywilne i finansowe). Studia mają na celu również przekazanie podstawowych
wiadomości z zakresu rachunkowości, metodyki pracy biegłych, ekonomii oraz zrozumienie procesów gospodarczych, na tle których dochodzi do
upadłości.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

W1

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą instytucji, zasad i metody regulacji poszczególnych gałęzi prawa
(cywilnego, gospodarczego, finansowego i karnego)

P7S_WG

W2

ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (przede
wszystkim ekonomicznym)

P7S_WG

W3 zna w stopniu podstawowym pojęcia, metody i techniki z zakresu rachunkowości i analizy finansowej
W4 zna w stopniu zaawansowanym pojęcia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procedur i instytucji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z
uwzględnieniem regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych
ma wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych w różnych strukturach rynkowych i fazach cyklu
koniunkturalnego
ma wiedzę o przyczynach i skutkach niewypłacalności oraz jej charakterze
ma wiedzę na temat źródeł informacji o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych
ma wiedzę na temat metod i form opodatkowania oraz ich wpływu na prowadzenie działalności
gospodarczej
zna i rozumie konieczność ochrony praw wierzycieli
posiada znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji

W12 zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych
W13 zna profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji prawniczych

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

posiada umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu upadłości restrukturyzacji, prawa handlowego i
karnego
posiada umiejętność interpretacji danych finansowych wynikających z dostępnych dokumentów
U2
finansowych
U1

U3 posiada umiejętność stosowania ogólnych zasad i konstrukcji właściwych dla poszczególnych gałęzi prawa
potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne związane z niewypłacalnością,
U4 upadłością, restrukturyzacją, działalnością podmiotów gospodarczych, z którymi mają być łączone określone
skutki prawne
potrafi ustalać, analizować, interpretować przepisy prawa, które można zastosować dla rozstrzygnięcia
U5 problemu prawnego, związanego z niewypłacalnością, upadłością, restrukturyzacją, działalnością
podmiotów gospodarczych, z którymi mają być łączone określone skutki prawne
U6 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a systemem społeczno-gospodarczym
potrafi analizować przepisy polskiego w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, handlowego,
U7
w kontekście prawa europejskiego
U8 posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym
posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych - przede
U9
wszystkim ekonomii, rachunkowości, analizy finansowej

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UK
P7S_UK
P7S_UK

P7S_UK

P7S_UK
P7S_UK
P7S_UK
P7S_UK
P7S_UK

LP

K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
ma świadomość wzajemnych wielopłaszczyznowych i zróżnicowanych zależności pomiędzy życiem
gospodarczym a prawem podatkowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym, karnym

rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w
K2
społeczeństwie oraz ekonomicznej
K3 rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego
K4 ma świadomość możliwości dalszego kształcenia
K1 ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich
K2

ma świadomość, że pełni szczególną rolę społeczną i wykonuje wyjątkowy z punktu widzenia wymagań
formalnych i merytorycznych zawód prawniczy

K3

ma świadomość, że jego decyzje i działania wpływają na sytuację konkretnych osób w zróżnicowanych
stanach faktycznych oraz na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących praw

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_KR
P7S_KR
P7S_KR

P7S_KR

Załącznik nr 50 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe mają przybliżyć zagadnienia związane z tematyką prawa cywilnego w zakresie prawo umów. Są kierowane do osób, dla których
znajomość prawa umów jest istotna w prowadzonej działaności gospodarczej lub zawodowej. Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z tematyką
prawa umów, co ma dopomóc w swobodnym poruszaniu się w materii unormowań prawa cywilnego oraz w rozwiązywaniu problemów występujących w
prowadzonej działalności. Zasadność otwarcia studiów o tej tematyce wynika z zaobserwowanego wśród absolwentów kierunków nieprawniczych
potrzeby zdobycia elementarnego wprowadzenia do prawa umów i obycia w interpretacji przepisów oraz woli stron.
Studia mają na celu zaznajomić słuchaczy z różnorodnością rozstrzygnięć omawianych zagadnień prawnych z zakresu prawa umów. Po pierwsze, jak
problemy prawne dotyczące prawa umów są rozstrzygane przez sądy. Po drugie, jak problemy dotyczące prawa umów są rozstrzygane przez
przedstawicieli nauki prawa cywilnego. Po trzecie, jakie jest pożądane, słuszne czy też sprawiedliwe rozwiązanie problemów dotyczących prawa umów.
W tym celu każdy zjazd będzie się składał z dwóch wykładów oraz dwóch ćwiczeń. Pierwszy wykład dotyczy prawa cywilnego (współcześnie nie
obowiązującego). Jego celem jest pokazanie rysujących się sporów i ich rozwiązań w perspektywie prawno-porównawczej i historycznej przez połączenie
porównania synchronicznego i diachronicznego. Celem pierwszego wykładu jest wskazanie, że inne rozwiązania niż to obecnie obowiązujące (ono będzie
dokładnie omówione na wykładzie drugim) mogą być nie tylko pożądane i możliwe, ale również bywają obecne i zdarza się je stosować. W wykład ten
będzie włączone przestawienie prawa kontraktów w prawie anglosaskim.
Drugi wykład dotyczy prawa cywilnego współcześnie obowiązującego. Ma on na celu pokazanie rysujących się rozwiązań, sporów i wątpliwości w
ramach obowiązującego kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Jego celem jest wskazanie poprawnego wzorca zachowania w ramach
obowiązujących przepisów, ewentualnie mimo ich treści.
Po dwóch wykładach przeprowadzane będą ćwiczenia, których celem będzie ugruntowanie przedstawionych perspektyw rozumienia i oceny zagadnień
prawa cywilnego w zakresie prawa umów. Ćwiczenia staną się okazją do dyskusji oraz studium przypadków, podczas którego pokazane będą trzy
możliwe perspektywy rozwiązywania omawianych przypadków. Po pierwsze, zostanie pokazane rozwiązanie problemów prawnych wynikające z treści
orzecznictwa. Po drugie, rozwiązanie problemów prawnych na tle poglądów przedstawionych w naukowej literaturze przedmiotu. Po trzecie,
przedyskutowanie poprawności rozwiązania rozstrzyganego zagadnienia.
Podkreślanie trzeciego aspektu prowadzonych studiów wynika z obserwacji, że ustawa „[…] wytworzoną została przez czynnik państwowy, w takim razie
państwo urabia zbiorową psychologię prawną, zmuszając ludzi do myślenia społecznego według wydanych przez państwo nakazów i zakazów […]” (I.
Koschembahr–Łyskowski, Czynnik społeczny a czynnik państwowy w prywatnym prawie rzymskim, Warszawa 1923, s. 2). Z tego względu celem studiów
jest nie tylko nauczenie prawa współcześnie obowiązującego i obycie w sposobach interpretacji poszczególnych regulacji oraz woli stron, ale także
modelowanie i prognozowanie, a przede wszystkim krytyczna analiza treści ustawodawstwa połączona ze wskazywaniem pożądanych postaw nawet
mimo treści ustawodawstwa.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP
W1
W2
W3
W4
W5
W6

LP
U1
U2
U3
U4

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
znaczenia prawa umów dla regulacji stosunków społecznych
funkcję prawa umów w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych
ewolucję systemu prawa umów
terminologię, pojęcia, systematykę i instytucje prawa umów
orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów w zakresie prawa umów
stanowisko nauki w zakresie prawa umów

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
zidentyfikować podstawowe problemy prawne prawa umów oraz zastosować metodę supsumpcji
uzasadnić rozstrzygnięcie prawane w zakresie prawa umów
wyszukiwać informacje o prawie polskim
identyfikować, analizować i interpretować przepisy prawne z zakresu prawa materialnego

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 przestrzegania norm etycznych wypływających z regulacji cywilnoprawnych i zasad współżycia społecznego
K2 podejmowania decyzji mających skutki prawne i ponoszenia ich konsekwencji
K3 uzupełniania wiedzy o zmieniających się normach prawnych

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG, P7S_WK
P7S_WG, P7S_WK
P7S_WG, P7S_WK
P7S_WG, P7S_WK
P7S_WG, P7S_WK
P7S_WG, P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7S_KR

