
 

UCHWAŁA NR 24/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawo 
i Systemy Teleinformatyczne od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 24/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. 

 
 

PROGRAM 
Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne 

 
Program Studiów trwa dwa semestry nauki i zakłada 160 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 33. 

Semestr I 
        

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1 Podpis elektroniczny i inne usługi 
zaufania 8 wykład egzamin 2 

2 Blockchain a prawo 8 wykład egzamin 2 

3 Umowy elektroniczne 8 wykład egzamin 2 

4 Ochrona baz danych i danych osobowych 
w systemach informatycznych 16 wykład egzamin 4 

5 Obsługa prawniczych baz danych 2 
6 

wykład 
ćwiczenia  egzamin 1 

6 Prawo własności intelektualnej i ochrona 
prawna programu komputerowego 

2 
6 

wykład 
ćwiczenia  egzamin 1 

7 Elementy postępowań administracyjnych, 
cywilnych i karnych 

12 
4 

wykład 
ćwiczenia  egzamin 4 

8 Umowa projektowa i wdrożeniowa 2 
6 

wykład 
ćwiczenia  egzamin 1 

Razem 17 

 
Semestr II 

        

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1 Cyberprzestępczość 8 
8 

wykład 
ćwiczenia egzamin 3 

2 Rejestry publiczne, dostęp do informacji 
publicznej i otwartość danych 

2 
6 

wykład 
ćwiczenia egzamin 1 

3 Usługi elektroniczne, w tym usługi 
w chmurze 8 wykład egzamin 2 

4 Bezpieczeństwo systemów 
teleinformatycznych 8 wykład egzamin 2 

5 Prawo sztucznej inteligencji 8 wykład egzamin 2 

6 Umowy dotyczące utrzymania systemów 
informatycznych 

8 
8 

wykład 
ćwiczenia egzamin 3 

7 Ochrona prawna konsumentów 2 
6 

wykład 
ćwiczenia egzamin 1 

8 Dowody elektroniczne 8 wykład egzamin 2 

Razem 16 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawo i Systemy Teleinformatyczne 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 
Absolwent posiada pogłębioną znajomość instytucji prawa cywilnego, 
karnego i administracyjnego związanych z funkcjonowaniem 
systemów teleinformatycznych. 

P7S_WG  

SP_W02 

Absolwent posiada pogłębioną znajomość źródeł prawa cywilnego, 
karnego i administracyjnego, w szczególności prawa własności 
intelektualnej, związanych z funkcjonowaniem systemów 
teleinformatycznych 

P7S_WK  

SP_W03 

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o funkcjach, celach 
i zadaniach prawa cywilnego, karnego, administracyjnego 
materialnego i procesowego regulującego funkcjonowanie systemów 
teleinformatycznych oraz o jego relacjach pomiędzy dziedzinami 
prawa.  

P7S_WG 

SP_W04 
Absolwent posiada rozumie istotę praw i obowiązków wynikających 
z prawa w związku z funkcjonowaniem systemów 
teleinformatycznych. 

P7S_WG  

SP_W05 
Absolwent posiada pogłębioną znajomość wykładni (interpretacji) 
prawa cywilnego, karnego i administracyjnego w związku 
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. 

P7S_WK  

SP_W06 
Absolwent posiada pogłębioną znajomość orzecznictwa 
z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego 
w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Absolwent potrafi identyfikować problemy prawne z zakresu prawa 
cywilnego, karnego i administracyjnego regulującego funkcjonowanie 
systemów teleinformatycznych. 

P7S_UW  

SP_U02  Absolwent potrafi rozwiązywać problemy prawne związane 
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych.  P7S_UW  

SP_U03 
Absolwent potrafi formułować wypowiedzi (ustne i pisemne) 
w zakresie prawa regulującego funkcjonowanie systemów 
teleinformatycznych. 

P7S_UK  

SP_U04 
Absolwent potrafi dostrzegać konsekwencje zastosowania 
określonych regulacji prawnych związanych 
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. 

P7S_UO  

SP_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać orzecznictwo sądowe związane 
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. P7S_UU  

SP_U06 
Absolwent potrafi określać zakres uprawnień i obowiązków 
podmiotów prawnych w związku z funkcjonowaniem systemów 
teleinformatycznych. 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
Absolwent jest świadomy rozwoju wiedzy, nauki, techniki, zmiany 
otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie funkcjonowania 
systemów teleinformatycznych. 

P7S_KR 
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SP_K02 
Absolwent jest gotów do podjęcia pracy w zespołach prawno-
informatycznych realizujących projekty związane 
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. 

P7S_KO 

SP_K03 
Absolwent dostrzega potrzebę i konieczność stałego pogłębiania 
wiedzy w zakresie prawa regulującego funkcjonowanie systemów 
teleinformatycznych. 

P7S_KK 

 
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 

 


