
 

UCHWAŁA NR 103/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Prawa Ochrony Środowiska  

 
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 
Ochrony Środowiska 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 103/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 170 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 50  
 
Przewiduje się możliwość realizacji zajęć w systemie kształcenia na odległość (e-learning). 

 
Semestr I 

 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Rozwój myśli, prawa, instytucji i 
pojęć w ochronie środowiska 2 wykład zaliczenie  1 

2. Podstawy prawne ochrony 
środowiska 12 wykład zaliczenie 3 

3. Ochrona środowiska w 
unormowaniach Konstytucji 4 3h wykład 

1h konwersatorium zaliczenie 1 

4. 
Prawno-międzynarodowe aspekty w 
ochronie środowiska (ONZ, Rada 
Europy, OECD i inne) 

3 wykład zaliczenie 1 

5. Ochrona środowiska w Unii 
Europejskiej 10 8 h wykład 

2h konwersatorium zaliczenie 3 

6. Organizacja ochrony środowiska 5 wykład zaliczenie 2 

7. Projekty unijne 2 wykład zaliczenie 1 

8. Ochrona środowiska na poziomie 
samorządu lokalnego 12 6h wykład 

6h konwersatorium zaliczenie 4 

9. Ekonomiczne instrumenty ochrony 
środowiska 6 4h wykład 

2h konwersatorium zaliczenie 2 

10. Sprawozdawczość w ochronie 
środowiska 5 3h wykład 

2h konwersatorium zaliczenie 2 

11. Prawo ochrony środowiska a 
obowiązki przedsiębiorców 5 3h wykład 

2h konwersatorium zaliczenie 2 

12 System finansowania ochrony 
środowiska w Polsce 5 4h wykład 

1h konwersatorium  zaliczenie 2 

13. Ochrona wód 4 3h wykład 
1h konwersatorium zaliczenie 1 

14. Ochrona przyrody  4 3h wykład 
1h konwersatorium zaliczenie 1 

Razem 26 

 
Semestr II 

 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Ochrona środowiska w działalności 
RDOŚ 4 wykład zaliczenie 1 

2. Audyt środowiskowy 4 2h wykład  
2h konwersatorium zaliczenie 1 

3. Procedury w ochronie środowiska  20 10h wykład 
10h konwersatorium zaliczenie 4 

4. Zintegrowane pozwolenie 
ekologiczne 4 2h wykład 

2h konwersatorium zaliczenie 1 

5. Ochrona powierzchni ziemi 4 3h wykład 
1h konwersatorium zaliczenie 1 

6. Gospodarka odpadami 10 6h wykład 
4h konwersatorium zaliczenie 3 
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7. 
Stany fizyczne sztucznie wytworzone 
przez człowieka (hałas, 
promieniowanie i odór) 

4 3h wykład 
1h konwersatorium zaliczenie 1 

8. Ochrona atmosfery  9 6h wykład 
3h konwersatorium zaliczenie 3 

9. Ochrona krajobrazu  4 3h wykład 
1h konwersatorium zaliczenie  1 

10. Policja ochrony środowiska i 
podstawowe decyzje  10 6h wykład 

4h konwersatorium zaliczenie 3 

11. Interes jednostki w ochronie 
środowiska 6 5h wykład 

1h konwersatorium zaliczenie 2 

12. 

Odpowiedzialność za szkody w 
ochronie środowiska:  
publicznoprawna odpowiedzialność 
w ochronie środowiska  

4 2h wykład 
2h konwersatorium zaliczenie 1 

13. 

Odpowiedzialność za szkody w 
ochronie środowiska:  
cywilnoprawna odpowiedzialność w 
ochronie środowiska  

4 2h wykład 
2h konwersatorium zaliczenie 1 

14. Odpowiedzialność za przestępstwa i 
wykroczenia w ochronie środowiska  4 2h wykład 

2h konwersatorium zaliczenie  1 

Razem      24 

 
Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze przystępują do egzaminu końcowego obejmującego 
zakres materiału z całości studiów. Egzamin ma formę ustną. Słuchacz odpowiada na 2 wylosowane 
pytania z zestawu 50 pytań.  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu system prawa ochrony 
środowiska oraz jego miejsce w systemie nauk społecznych, 
przede wszystkim nauk prawnych; rozumie jego specyfikę 
przedmiotową i metodologiczną 

P7S_WG 

SP_W02 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania  
kształtowania się poglądów, doktryn, prawodawstwa, 
struktur publicznych  

P7S_WG 

SP_W03 
Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w sferze 
przedsięwzięć ochronnych wobec środowiska na świecie, w 
regionie i w kraju 

P7S_WK 

SP_W04 Ma pogłębioną wiedzę o strukturze administracji publicznej 
w zakresie ochrony środowiska P7S_WG 

SP_W05 
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach zachodzących między 
instytucjami ochrony środowiska a pozostałymi instytucjami 
w państwie 

P7S_WG 

SP_W06 
Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako głównym celu 
ochrony środowiska i jako podstawowym podmiocie, który 
przez swoją działalność pogłębia jego zanieczyszczanie 

P7S_WK 

SP_W07 

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia wybranych systemów 
norm i reguł prawnych, organizacyjnych i moralnych 
funkcjonujących w zakresie kształtowania postaw i zasad w 
ochronie środowiska 

P7S_WG 

SP_W08 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową obejmującą 
horyzontalne regulacje prawa ochrony środowiska P7S_WG 

SP_W09 

Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych 
sektorowych systemów norm i reguł prawnych 
obowiązujących  w zakresie kształtowania zasad ochrony 
środowiska 

P7S_WG 

SP_W10 
Zna ogólne zasady tworzenia i ograniczeń w rozwoju 
indywidualnej przedsiębiorczości narzucanych reżimem 
ochrony środowiska 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Potrafi wykorzystać pozyskaną z właściwie dobranych źródeł 
wiedzę do opisu i krytycznego analizowania przesłanek i 
przebiegów procesów praktycznych w ochronie środowiska 

P7S_UW 

SP_U02 

Formułuje własne opinie (analizy i syntezy) na temat 
pozytywnych i negatywnych zjawisk w ochronie środowiska 
oraz  skuteczności i przydatności stosowanych urządzeń 
ochronnych 

P7S_UW 

SP_U03 

Posługuje się systemami normatywnymi (polskim,   
europejskim i międzynarodowym) z możliwością 
wykorzystania wiedzy dla rozwiązywania konkretnych 
problemów praktycznych 

P7S_UW 

SP_U04 
Ma umiejętność prognozowania i proponowania oryginalnych 
rozwiązań w sferze ogólnych i szczególnych problemów 
ochronnych 

P7S_UW 

SP_U05 Potrafi eliminować zachowania sprzeczne z wymogami 
prawa P7S_UW 
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SP_U06 

Potrafi poprawnie formułować wypowiedzi w języku 
prawnym i prawniczym, w oparciu o nomenklaturę 
prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska; komunikuje 
się na temat prawa ochrony środowiska z różnymi 
odbiorcami 

P7S_UK 

SP_U07 

Ma pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań 
pisemnych, formułowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia 
debaty w języku polskim na tematy z zakresu ochrony 
środowiska 

P7S_UK 

SP_U08 
Potrafi planować i organizować pracę, kierować pracą 
zespołu lub współpracować w zespole i podejmować w nim 
wiodącą rolę  

P7S_UO 

SP_U09 
Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie i 
pogłębiania swojej wiedzy, potrafi planować własny rozwój i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu 
prawa ochrony środowiska i odbieranych z tego zakresu 
treści; wykorzystując zdobytą wiedzę antycypuje zjawiska 
społeczne i polityczne, określa kierunki ich rozwoju, 
prawidłowo ustala problemy poznawcze i praktyczne 
w zakresie funkcjonowania organizacji i instytucji oraz 
rozstrzyga te problemy 

P7S_KK 

SP_K02 

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych z zakresu działań ochronnych 
oraz zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z 
samodzielnym rozwiązywaniem problemów  

P7S_KK 

SP_K03 

Jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inicjowania, tworzenia i realizacji zadań i projektów 
społecznych na rzecz interesu publicznego; umie rozdzielić 
w tym zakresie aspekty prawne i pozaprawne oraz 
przedstawić argumenty i kontrargumenty w sporach 

P7S_KO 

SP_K04 Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

SP_K05 

Jest przygotowany do aktywnego zawodowego 
funkcjonowania w organizacjach i instytucjach, wykazuje 
zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról 
w organizacjach i instytucjach, jest gotów do 
odpowiedzialnego i etycznego pełnienia ról zawodowych 
oraz do rozwijania dorobku zawodu i zasad etyki zawodowej  

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 
 
 

 


