
 

UCHWAŁA NR 98/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Prawa Gospodarczego i Handlowego  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawa 
Gospodarczego i Handlowego od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 98/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 98 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30  
 
Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Opodatkowanie handlowych jednostek 
gospodarczych 6 wykład egzamin 2 

2. Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 
Egzekucja i mediacja gospodarcza 6 wykład zaliczenie 1 

3. Podstawy prawa cywilnego i 
gospodarczego 10 wykład egzamin 2 

4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań 2 wykład zaliczenie 1 

5. Problematyka patentowa 2 konwersatorium zaliczenie 1 

6. Problematyka upadłościowa i 
restrukturyzacyjna 4 wykład zaliczenie 1 

7. Upadłość międzynarodowa 2 wykład zaliczenie 1 
8. Prawo karne gospodarcze 4 wykład zaliczenie 1 

9. Umowy regulujące krajowy obrót 
towarowy 3 wykład zaliczenie 1 

10. Wybrane zagadnienia prawa rynku 
wewnętrznego UE 3 wykład zaliczenie 1 

11. Weksle w obrocie gospodarczym 3 konwersatorium zaliczenie 1 
Razem 13 

 
Semestr II  

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Regulacje prawne prywatnej działalności 
handlowej  3 wykład Zaliczenie 1 

2. Ochrona konkurencji w prawie polskim   3 wykład Zaliczenie 1 

3. Zasady finansowania zamówień 
publicznych 4 wykład Zaliczenie 1 

4. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie 
rejestrowe 2 wykład Zaliczenie 1 

5. Spółki osobowe 8 wykład Egzamin 2 
6. Spółki kapitałowe 10 wykład Egzamin 2 
7. Grupy kapitałowe 2 wykład Zaliczenie 1 
8. Europejskie prawo spółek 2 wykład Zaliczenie 1 
9. Firma w obrocie gospodarczym  2 konwersatorium Zaliczenie 1 

10. Wprowadzenie do europejskiego prawa 
gospodarczego 3 wykład Zaliczenie 1 

11. Wykonywanie zawodów prawniczych w 
UE 2 wykład Zaliczenie 1 

12. Prawo ochrony konsumenta 6 konwersatorium Zaliczenie 1 
13. Prawo reklamy 2 konwersatorium Zaliczenie 1 
14. Sądownictwo polubowne. Arbitraż 2 konwersatorium Zaliczenie 1 

15. Obsługa prawna we współczesnym 
obrocie gospodarczym 2 konwersatorium Zaliczenie 1 

Razem 17 



2 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterysty

k drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty i zjawiska 
społeczne związane z funkcjonowaniem gospodarki oraz 
właściwymi regulacjami prawnymi. 

P7S_WG 

SP_W02 

Rozumie istotę regulacji prawnogospodarczych oraz miejsce 
prawa gospodarczego w systemie prawa, także w zakresie 
relacji z prawa publicznego, prywatnego oraz procedur 
sądowych i administracyjnych. 

P7S_WG 

SP_W03 
Zna główne tendencje rozwojowe w obszarze prawa 
gospodarczego, czynniki wpływające na jego zmianę oraz 
interpretację, w tym orzecznictwo  i piśmiennictwo prawnicze 

P7S_WG 

SP_W04 
Rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności w tym gospodarczej i 
zawodowej, a także ochrony słabszych uczestników rynku.  

P7S_WK 

SP_W05 
Zna i rozumie zasady tworzenia, funkcjonowania oraz ustania 
różnych form aktywności gospodarczej, w tym działalności 
różnego rodzaju spółek 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać problemy dotyczące interpretacji przepisów 
prawnych z wykorzystaniem dostępnych źródeł i informacji 
dotyczących prawa gospodarczego  

P7S_UW 

SP_U02 

Potrafi rzetelnie ocenić sytuację prawną i sformułować wnioski i 
postulaty jej dotyczące poprzez dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy , syntezy i interpretacji oraz prezentacji określonych 
informacji 

P7S_UW 

SP_U03 

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 
prawnych w konkretnym przypadku i potrafi prognozować 
konsekwencje wyboru właściwego sposobu rozwiązywania 
problemu prawnego. Potrafi także przekazać innym swoje 
wnioski oraz je uzasadnić. 

P7S_UK 

SP_U04 

Potrafi współdziałać z innymi osobami przy formułowaniu 
wniosków oraz hipotez dotyczących interpretacji prawa 
gospodarczego, a także dostrzegając różnice w poglądach 
potrafi dokonać wyboru stanowiska  służącego właściwej 
interpretacji przepisów prawnogospodarczych.  

P7S_UO 

SP_U05 

Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z zakresu norm 
regulujących obrót gospodarczy oraz aktualizować pojawiające 
się trendy interpretacyjne dostosowując do nowych, 
niewystępujących wcześniej realiów funkcjonowania gospodarki 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy dotyczącej 
prawa gospodarczego i odbieranych w tym zakresie treści, a 
także modyfikacji swoich poglądów przy zaistnieniu nowych 
argumentów, wypowiedzi, przesłanek.  

P7S_KK 

SP_K02 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów, w tym radców prawnych, adwokatów, a także 
biegłych, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu 

P7S_KK 

SP_K03 Jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej, 
wspierania oraz doradztwa w zakresie wybranych problemów P7S_KO 
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związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz innych 
uczestników rynku, w tym konsumentów.  

SP_K04 

Jest gotów do inspirowania, wsparcia i organizowania 
działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy w 
rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji jednostronnie i 
dwustronnie gospodarczych. 

P7S_KO 

SP_K05 

Jest gotów do pełnienia specyficznych ról zawodowych, 
wymagających myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a 
także dokonywania krytycznej oceny wiedzy i odbieranych 
treści i rozwijania dorobku zawodowego, a także przestrzegania 
reguł wymaganych w danej profesji 

P7S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
 

 
 
 

 


