
 

UCHWAŁA NR 150/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Geologicznego i Górniczego 
 
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 
Geologicznego i Górniczego od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 150/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Prawa Geologicznego i Górniczego 
 

 
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 162 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 36 
 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS

1. Tworzenie i stosowanie prawa 8 ćwiczenia zaliczenie 2 

2. Podstawy geologii złóż i geologii gospodarczej 10 wykłady zaliczenie 2 

3. Systemy informacji geologicznej 8 ćwiczenia zaliczenie 2 

4. Ekonomika projektu surowcowego 12 ćwiczenia zaliczenie 3 

5. Źródła i zasady Prawa geologicznego i 
górniczego 6 wykłady zaliczenie 1 

6. Ustrój administracji geologicznej i górniczej 8 wykłady zaliczenie 2 

7. Podstawy postępowania administracyjnego 8 wykłady zaliczenie 2 

8. Stosunki własnościowe w zakresie złóż kopalin 12 wykłady zaliczenie 3 

9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 6 wykłady zaliczenie 1 

10. Kwalifikacje zawodowe w geologii i górnictwie 4 wykłady zaliczenie 1 

Razem 19 

 
Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. Koncesje i licencje w geologii i górnictwie 6 wykłady zaliczenie 1 

2. Procedury koncesyjne i licencyjne w geologii i 
górnictwie 8 ćwiczenia zaliczenie 2 

3. Delikty w prawie geologicznym i górniczym 6 wykłady zaliczenie 1 

4. Prawna problematyka funkcjonowania 
podmiotów geologicznych 10 wykłady zaliczenie 2 

5. Prawna problematyka funkcjonowania zakładów 
górniczych 10 wykłady zaliczenie 2 

6. Rekultywacja terenów górniczych i gospodarka 
odpadami górniczymi 8 ćwiczenia zaliczenie 2 

7. Podstawy Prawa wodnego 10 wykłady zaliczenie 2 

8. Inwestycje budowlane w geologii i górnictwie 6 wykłady zaliczenie 1 

9. Geologia inżynierska, geotermia, hydrogeologia 
w praktyce prawnej 12 ćwiczenia zaliczenie 3 

10. Maszyny i urządzenia górnicze 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

Razem 17 

 
Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego 
obejmującego zakres materiału z całości studiów. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawa Geologicznego i Górniczego 

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 
Kod efektu 

uczenia się dla 
studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 Ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu regulacji prawnych dla 
prowadzenia działalności geologicznej i górniczej. P7S_WG 

SP_W02 
Zna kompetencje i procedury działania organów administracji 
publicznej wykonujących zadania z zakresu administracji 
geologicznej i górniczej. 

P7S_WG 

SP_W03 

Zna instytucje prawne znajdujące zastosowanie w ramach 
wykonywania działalności geologicznej i górniczej oraz 
identyfikuje przesłanki wyznaczające ich funkcjonowanie w 
systemie prawa. 

P7S_WG 

SP_W04 
Ma pogłębioną wiedzę o ramach prawnych wykonywania 
działalności geologicznej i górniczej jako działalności 
gospodarczej. 

P7S_WK 

SP_W05 
Rozumie oddziaływania zachodzące między działalnością 
geologiczną i górniczą a środowiskiem naturalnym i zna 
unormowania prawne dotyczące regulacji tych oddziaływań. 

P7S_WK 

SP_W06 
Rozumie oddziaływania zachodzące między działalnością 
geologiczną i górniczą a otoczeniem społeczno-gospodarczym i 
zna unormowania prawne dotyczące regulacji tych oddziaływań. 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Potrafi rozwiązywać powstające podczas wykonywania 
działalności geologicznej i górniczej problemy prawne o 
wysokim stopniu skomplikowania, z uwzględnieniem treści 
aktów prawnych, orzecznictwa sądowego i administracyjnego 
oraz specjalistycznej literatury. 

P7S_UW 

SP_U02 

Konstruuje rozbudowane wypowiedzi pisemne i ustne dotyczące 
prawnej regulacji działalności geologicznej i górniczej, 
prawidłowo posługując się językiem prawnym i językiem 
prawniczym. 

P7S_UK 

SP_U03 

Konstruuje schemat analizy prawnej problemów powstających 
podczas wykonywania działalności geologicznej i górniczej, 
realizowanej w zespołach badawczych, określając zadania 
wykonywane przez poszczególnych członków zespołu. 

P7S_UO 

SP_U04 
Ma świadomość potrzeby doskonalenia własnego warsztatu 
badawczego w zakresie problemów prawnych geologii i 
górnictwa, z uwzględnieniem dynamiki zmian stanu prawnego. 

P7S_UU  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Jest gotów do konsultowania i analizowania teoretycznych i 
praktycznych problemów prawnych geologii i górnictwa z 
właściwymi ekspertami, prezentując umiejętność krytycznej 
oceny własnego stanowiska. 

P7S_KK 

SP_K02 

Dysponuje kompetencjami w dziedzinie wykorzystania własnej 
wiedzy i umiejętności prawnych dla polepszenia funkcjonowania 
instytucji i podmiotów prowadzących działalność związaną z 
geologią i górnictwem, w których jest zatrudniony lub z którymi 
współpracuje.  

P7S_KO 

SP_K03 

Dostrzega znaczenie zasad etyki zawodowej dla prawidłowego i 
odpowiedzialnego społecznie wykonywania zawodów 
związanych z prowadzeniem działalności geologicznej i 
górniczej. 

P7S_KR 

 


