
 

 

 

 

Uchwała nr 6/II/2023 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 lutego 2023 r. 

 

 

w sprawie programu studiów dla kierunku  

LL.M. International and European Law 

na poziomie studiów drugiego stopnia 

 

 

§ 1 

Rada Wydziału pozytywnie opiniuje wniosek dziekana w sprawie przyjęcia programu 

studiów dla kierunku LL.M. International and European Law,  na poziomie studiów drugiego 

stopnia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący Rady Wydziału  

             Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 

              Dziekan:  dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/II/2023 
Rady WPAE UWr z dnia 13 lutego 2023 r. 

 

PROGRAM STUDIÓW 

Nazwa kierunku studiów: LL.M. International and European Law 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Poziom kwalifikacji: Poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki   
Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

    
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin  
Dyscyplina wiodąca  

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne  nauki prawne 100% nauki prawne 

2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

każdej z dyscyplin 

nauki społeczne  nauki prawne 100% nauki prawne 

3. Informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów  4 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie  
120 (dotyczy obywateli polskich)  

125 (dotyczy cudzoziemców)  

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  magister 

Forma studiów stacjonarne 

Kod ISCED 0421 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  71 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  

120 (dotyczy obywateli polskich)  
125 (dotyczy cudzoziemców)" 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych    5 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego  4 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego (dotyczy wyłącznie 
cudzoziemców ) 

5 ECTS 

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku  888 godz. 
 



 

   

4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 

      
Nazwa kierunku studiów: LL.M. International and European Law 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  

Poziom kwalifikacji: Poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki   

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Kod efektu 

uczenia się 
dla 

kierunku 

studiów  

Efekty uczenia się dla kierunku studiów  

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia stopnia na kierunku LL.M. 

International and European Law absolewnt uzyska efekty uczenia 

się w zakresie:  

Odniesienie do 

charakterystyk drugiego 

stopnia PRK z 

uwzględnieniem efektów 
właściwych dla 

dyscypliny      (kody) 

WIEDZA  

K_W01 

Rozumie istotę prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu prawnego, reguły 
ustalania treści, strukturę systemu prawnego i stosowanie norm prawnych oraz 
zasady rozumowań prawniczych. 
Graduate understands the essence and functions of law, knows the structure of legal 
system, rules of interpretation and application of legal norms, as well as rules of 
legal reasoning 

P7S_WG 

K_W02 

Ma wiedzę o globalnych uwarunkowaniach systemu i instytucji prawa oraz jego 
źródeł. 
Graduate has knowledge about global determinants of legal system, legal 
institutions and its sources 

P7S_WG 

K_W03 

Ma wiedze na temat aksjologicznych i prawnych uwarunkowań praw jednostki 
Graduate has knowledge concerning axiological and legal determinants of human 
rights 

P7S_WG 

K_W04 

Ma szczegółową wiedzę na temat źródeł, struktury, funkcji i zasad tworzenia i 
stosowania prawa międzynarodowego z podziałem na jego poszczególne dziedziny. 
Graduate has detailed knowledge concerning sources, structure, functions, rules of 
creation and application of international law 

P7S_WG 

K_W05 

Ma szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej prawa, 
instytucji, polityk i działań. 
Graduate has detailed knowledge on functioning of the European Union, EU law, 
institutions, policies and actions 

P7S_WG 

K_W06 

Zna stosunki prawne i ekonomiczne rządzące gospodarką także w aspekcie 
międzynarodowego obrotu gospodarczego. 
Graduate knows legal and economic relations that govern the economy, including 
international economic turnover aspect 

P7S_WG 

K_W07 
Zna zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej 
Graduate has knowledge concering issues of intellectual property law  

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym (kursowym). 
Graduate correctly formulates expressions in legal language (language of instruction) 

P7S_UK 

K_U02 

Sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy i kazusy związane z aplikacją 
prawa. 
Graduate efficiently and competently solves problems and cases concerning 
application of law 

P7S_UW 

K_U03 
Identyfikuje źródła prawa oraz kolizje między porządkami prawnymi. 
Graduate identifies the sources of law and clashes between legal orders 

P7S_UW 

K_U04 
Formułuje rozwiązania prawne de lege ferenda i de lege lata. 
Graduate formulates de lege ferenda i de lege lata propositions 

P7S_UW 
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K_U05 

Stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając 
metody analizy i formułując własne opinie. 
Graduate applies theoretical knowledge to legal phenomenon analysis, critically 
assess the methods of analysis and formulate own opinions 

P7S_UO, 
P7S_UU 

K_U06 

posługuje się pojęciami nauk społecznych w języku obcym w mowie i piśmie na 
poziomie B2+ oraz posługuje się językiem polskim na poziomie minimum A1 
uses terminology of social sciences in oral and written foreign language at B2 + level 
and uses Polish at the minimum A1 level 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 

Dostrzega etyczne, ekonomiczne i polityczne implikacje systemu prawa mając 
świadomość ich globalnych uwarunkowań. 
Graduate recognises ethical, economic and political implications of legal system, 
being aware of their global determinants 

P7S_KR 

K_K02 

Jest  otwarty na nawiązywanie relacji społecznych, prawnych i gospodarczych na 
płaszczyźnie międzynarodowej. 
Graduate is open to engage in social, legal and economic relations at the 
international level  

P7S_KO 

K_K03 

Jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu praktycznych 
problemów prawnych. 
Graduate is independent and critical in thinking and acting in order to solve practical 
legal problems 

P7S_KK 

K_K04 

Jasno i precyzyjnie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 
prawnikami. 
 Graduate clearly and precisely communicates with environment, including persons 
not being lawyers 

P7S_KO 

K_K05 

Przewiduje skutki prawne, moralne, społeczne, gospodarcze i zawodowe swej 
działalności oraz konieczność ponoszenia za nią odpowiedzialności. 
Graduate anticipates legal, moral, social, economic and professional consequences 
of his or her actions and necessity of taking responsibility for them 

P7S_KK, P7S_KR 

   
Objaśnienie symboli: 
PRK - Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S_WG - kod skłądnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji 
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności   
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03, i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
   

 



 

5. Treści programowe. Efekty uczenia się dla przedmiotów / modułów zajęć.   

Nazwa kierunku studiów: LL.M. International and European Law 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

 
 

 
 

 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe  
Efekty uczenia się dla 
przedmiotu / modułu 
zajęć  

1 

Comparative Administrative 
Law 
 
Porównanwcze prawo 
administracyjne 

Comparative law; Public administration: national, European and global; Administrative law and comparative administrative 
law; Typology of administrative law; Transformation of administrative law; Europeization of administrative law. 
Prawo porównawcze; Administracja publiczna: krajowa, europejska i globalna; Prawo administracyjne i porównawcze prawo 
administracyjne; Typologia prawa administracyjnego; Transformacja prawa administracyjnego; Europeizacja prawa 
administracyjnego. 

K_W01, K_W02,   

K_W04, K_W05, K_W06;  

K_U01,  K_U04,  K_U05, 

K_U06; 
K_K02,  K_K04, K_K05; 

2 

Comparative Constitutional Law 
 
Porównawcze prawo 
konstytucyjne  

Core concepts for the course. Constitutions and Constitutionalism; Internalization of Constitutional Law and 
Constitutionalisation of International Law; Constitution-Making and Constitution-Amending Power; Rule of law; Democracy; 
Human rights; Separation of powers; Federation and devolution of powers; Legislative power; Executive power; Delegation 
of power; Judicial power; Constitutional adjudication; Emergency power; Secession. 
Podstawowe pojęcia wykładu. Konstytucje i konstytucjonalizm; Internalizacja prawa konstytucyjnego i konstytucjonalizacja 
prawa międzynarodowego; Władza tworzenia i zmiany konstytucji; Praworządność; Demokracja; Prawa człowieka; Pozdział 
władzy; Federacja i decentralizacja władzy; Władza ustawodawcza; Władza wykonawcza; Władza sądownicza; Orzecznictwo 
konstytucyjne; Stan wyjątkowy; Secesja. 

K_W01, K_W02, K_W03;  

K_U01, K_U02,   K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 
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3 
Comparative Private Law 
 
Porównacze prawo prywatne 

1. Comparative law. Concept, functions, methodology. 
2. The role of comparative law in light of private law unification. 
3. Basic private law institutions in the comparative law perspective. 
4. Introduction to contract law. Sources and scope of contract law. Concept of contract. Classification of contracts. 
5. Formation of contracts. Consensus. Pre-contractual agreements.Interpretation of contracts. 
6. Interpretation of contracts. 
7. Defects of consent. Illegality and contradiction to moral standards 
8. Contractual obligations. The nature of obligation. Contractual obligations and third parties. Types of obligations on the 
example of selected contracts. 
9. Performance of obligation. Breach of obligation. 
10. Introduction to consumer law. Concept of consumer. Consumer law models in European Union. Consumer contracts. 
Right to withdraw from the contract. Product liability. 

11. Introduction to tort law. Features of liability in tort. Liability rules. 
12. Plurality of the liable parties. Liability for others. 
13. Introduction to property law. Types of real rights in selected legal systems. 
14. Real security rights. Land registration systems. 
15. Law of succession in comparative perspective. 
1. Prawo porównawcze. Pojęcie, funkcje, metodologia. 
2. Rola prawa porównawczego w świetle unifikacji prawa prywatnego. 
3. Podstawowe instytucje prawa prywatnego w perspektywie prawa porównawczego. 
4. Wprowadzenie do prawa umów. Źródła i zakres prawa umów. Pojęcie umowy. Klasyfikacja umów. 
5. Tworzenie umów. Zgodne oświadczenia woli. Porozumienia poprzedzające zawarcie umowy. Interpretacja umów. 
6. Interpretacja umów. 
7. Wady oświadczeń woli. Niezgodność z prawem i niezgodność ze standardami moralnymi 
8. Zobowiązania umowne. Istota zobowiązania. Zobowiązania umowne i osoby trzecie. Rodzaje zobowiązań na przykładzie 
wybranych umów. 
9. Wykonywanie zobowiązań. Niewykonanie zobowiązania. 
10. Wprowadzenie do prawa konsumenckiego. Pojęcie konsumenta. Modele prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej. 
Umowy z udziałem konsumentów. Prawo do odstąpienia od umowy. Odpowiedzialność za produkt. 
11. Wprowadzenie do prawa deliktowego. Cechy odpowiedzialności deliktowej. Zasady odpowiedzialności 
12. Wielość stron odpowiedzialnych. Odpowiedzialność za osoby trzecie. 
13. Wprowadzenie do prawa rzeczowego. Rodzaje praw rzeczowych w wybranych systemach prawnych. 
14. Rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości. Systemy rejestracji gruntów. 
15. Prawo spadkowe w perspektywie porównawczej. 

K_W01, K_W02, K_W03,   

K_W06, K_W07;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03; 

4 

Elective:  
Antitrust Law 
 
Prawo antymonopolowe 

The State and the Market – the notion and the role of economic regulation and competition law; Cartels and oligopoly; 
Horizontal cooperation agreements; Vertical agreements; Dominant position – notion and the concept of abuse; International 
enforcement. 
Państwo i rynek - pojęcie i rola regulacji gospodarczej i prawa konkurencji; Kartele i oligopol; Horyzontalne umowy o 
współpracy; Porozumienia wertykalne; Pozycja dominująca - pojęcie nadużycia; egzekwowanie międzynarodowe. 

K_W01, K_W02,  K_W05, 

K_W06;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  
K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K03; 

5 

Elective:  
Bioethics, Biomedicine and 
Human Rights 
 
Bioetyka, biomedycyna i prawa 
człowieka The analysis of contemporary biomedical and bioethical issues from the standpoint of human rights. 

Analiza współczesnych zagadanień biomedycznych i bioetycznych z perspektywy praw człowieka 

K_W02, K_W03,  

K_W04;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 
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6 

Elective:  
Economics and Society 
 
Ekonomia i społeczeństwo 

Evolution of Economic Science; from dismal science to optimism; The Life Under Malthusian Trap; Escape from the 
Malthusian Trap: Redistribution theory; Genetic Explanations; Natural Resources; Science and Technology; Savings, 
Accumulation of Capital and Innovation; Formal Institutions (patents, property rights, taxes); Informal Institutions and 
Ideas; Imperialism and colonialism; Ferguson’s explanation; Entrepreneurial explanation. 

K_W02, K_W05, K_W06;  

K_U01,  K_U04,  K_U05, 

K_U06; 

K_K01, K_K02,  K_K05; 

7 

Elective:  
Equality and Non-
Discrimination 
 
Równość i niedyskryminacja 

Core concepts for the exam. Evolution of equality law; Sources of equality law; Sources of EU equality law; Direct 
discrimination; Indirect discrimination; Harassment / sexual harassment; Incitement to discriminate; Protected grounds; 
Intersectional discrimination; Discrimination by association and perception; Reversed discrimination; Exceptions to the 
prohibition of discrimination; Genuine and determining occupational requirements; Positive action; Discrimination with regard 
to gender; Equal pay; Gender parity and quota; Discrimination with regard to race and ethnicity; Discrimination with regard 
to religion; Prohibition of discrimination and church autonomy; Discrimination with regard to sexual orientation and gender 
identity; Discrimination with regard to disability; Concept of disability in equality law; Reasonable accommodation; 
Discrimination with regard to age; Discrimination in employment; Discrimination in access to goods and services; Burden of 
proof; Sanctions in cases of discrimination; Equality bodies. 
Podstawowe pojęcia objęte zakresem egzaminu. Ewolucja prawa równości; Źródła prawa równości; Źródła prawa równości 
UE; Dyskryminacja bezpośrednia; Dyskryminacja pośrednia; Molestowanie / molestowanie seksualne; Zachęcanie do 
dyskryminacji; Chronione podstawy; Dyskryminacja krzyżowa; Dyskryminacja ze względu na skojarzenie i postrzeganie; 
Odwrócona dyskryminacja; Wyjątki od zakazu dyskryminacji; Rzeczywiste i decydujące wymagania zawodowe; Pozytywne 
działanie; Dyskryminacja ze względu na płeć; Równa płaca;Dyskryminacja ze względu na rasę i pochodzenie etniczne; 
Dyskryminacja ze względu na religię; Zakaz dyskryminacji i autonomia kościoła; Dyskryminacja ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową; Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność; Pojęcie niepełnosprawności w prawie 
równości; Racjonalne usprawnienia; Dyskryminacja ze względu na wiek; Dyskryminacja w zatrudnieniu; Dyskryminacja w 
dostępie do towarów i usług; Ciężar dowodu; Sankcje w przypadkach dyskryminacji; Organy ds. Równości. 

K_W02, K_W03,  

K_W04;  
K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02; 

8 

Elective:  
EU Internal Market 
 
Rynek wewnętrzny UE 

Genesis and nature of economic integration process in EU; Idea of harmonisation and mutual recognition. Internal Market 
law - basic principles, scope, and specificity. Idea of Freedoms as economic Activities; Cross-border Element and Reverse 
Discrimination; State’s responsibility for private parties; Proportionality principle; Principle of non-discrimination based on 
nationality and principle of national treatment. 
Ewolucja nauk ekonomicznych; od ponurej nauki do optymizmu; Życie w pułapce maltuzjańskiej; Wyjście z pułapki 
maltuzjańskiej: teoria redystrybucji; Wyjaśnienia genetyczne; Zasoby naturalne; Nauka i technologia; Oszczędności, 
akumulacja kapitału i innowacje; Instytucje formalne (patenty, prawa własności, podatki); Nieformalne instytucje i idee; 
Imperializm i kolonializm; Wyjaśnienie Fergusona; Wyjaśnienie przedsiębiorczości. 

K_W01, K_W02, K_W05, 

K_W06;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02; 

9 

Elective:  
European Company Law 
 
Europejskie prawo spółek 

Fundamental principles of European Union law pertaining to companies 
Podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej dotyczące spółek 

K_W01, K_W02,  K_W04, 

K_W06;  

K_U01, K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01; 

10 

Elective:  
European Legal Culture 
 
Europejska kultura prawna 

The emergence, development and main principles of European legal culture 
Powstanie, rozwój i podstawowe zasady europejskiej kultury prawnej 

K_W01, K_W03;  

K_U01,   K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02,  K_K05; 
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11 

Elective:  
Free Speech and Media Law – 
International and Comparative 
Aspects 
 
Wolność słowa i prawo mediów 

1. Free speech in the contemporary world (the view of T. G. Ash). 
2. Arguments for the freedom of speech in the contemporary political philosophy (E. Barendt, R. Dworkin, W. Sadurski et 
al.). 
3. Instrumental and constitutive justification of the freedom of speech according to R. Dworkin. 
4. The First Amendment of the United States Constitution. 
5. The First Amendment and the Article 10 of ECHR: a comparison. 
6. The state action doctrine. 
7. The clear and present danger doctrine. 
8. Two types of speech: high value and low value speech. 
9. Components of freedom of expression according to the literal content of the Art. 10.1 of the ECHR and three main 
conditions for its limitation (Art. 10.2). 
10. The content of the “margin of appreciation” doctrine and practice of its application. 

11. Basic principles of interpreting the ECHR and its Article 10 according to the European Court of Human Rights. 
12. Basic rules of protection of freedom of expression in the field of political debate. 
13. Freedom of artistic expression in the case-law of the  European Court of Human Rights. 
14. Freedom of expression in the legal orders of selected countries – the main regulations. 
1. Wolność słowa we współczesnym świecie (pogląd T. G. Asha). 
2. Argumenty za wolnością słowa we współczesnej filozofii politycznej (E. Barendt, R. Dworkin, W. Sadurski i in.). 
3. Instrumentalne i konstytutywne uzasadnienie wolności słowa według R. Dworkina. 
4. Pierwsza poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
5. Pierwsza poprawka i art. 10 EKPC: porównanie. 
6. Doktryna state action. 
7. Doktryna jawnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa. 
8. Dwa rodzaje mowy: mowa o wysokiej i niskiej wartości. 
9. Elementy wolności wypowiedzi zgodnie z brzmieniem art. 10.1 EKPC i trzy główne warunki jej ograniczenia (art. 10.2). 
10. Treść doktryny „marginesu uznania” i praktyka jej stosowania. 
11. Podstawowe zasady interpretacji EKPC i jej art. 10 według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
12. Podstawowe zasady ochrony wolności wypowiedzi w debacie politycznej. 
13. Wolność wypowiedzi artystycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
14. Wolność wypowiedzi w porządkach prawnych wybranych krajów - główne regulacje. 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04,  K_W07;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  
K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03; 

12 

Elective:  
Human Rights in Digital Age 
 
Prawa człowieka w erze 
cyfrowej 

General introduction to human rights; Encryption, anonymity and the freedom of expression; Privacy; Liability of 
intermediaries; Net neutrality; Data protection; State surveillance; Data retention. 
Ogólne wprowadzenie do praw człowieka; Szyfrowanie, anonimowość i wolność wypowiedzi; Prywatność; Odpowiedzialność 
pośredników; Neutralność sieci; Ochrona danych; Nadzór państwa; Zatrzymywanie danych 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04, K_W07;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 

13 

Elective:  
Human Rights Litigation 
 
Spory dotyczące praw 
człowieka 

Practical aspects of human rights litigation 
Praktyczne aspekty sporów dotyczących praw człowieka 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04, K_W05;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 



5 

14 

Elective:  
International Business Dispute 
Resolution 
 
Międzynarodowe rozwiązywanie 
sporów biznesowych 

Common Types of Business Disputes; Preventing and Resolving Disputes; Case Management; Litigation; The course of a 
Trial; Characteristics of Court Proceedings; Presenting the Evidence; Jurisdiction; Brussels Regime; Applicable Law; Rome I 
Regulation; Rome II Regulation; Arbitration; Arbitrability; Arbitration Agreement; Arbitral Tribunals; Obligations of an 
Arbitrator; Arbitration Rules; Arbitral Proceedings; Post-award Proceedings; Investment Arbitration; Mediation; Obligations of 
a Mediator; Mediation Rules; Ethical Perspectives in Mediation; Hybrid Forms of ADR; Online Dispute Resolution. 
Typowe spory biznesowe; Zapobieganie i rozwiązywanie sporów; Zarzadzanie sprawą; Spór; Przebieg procesu; 
Charakterystyka postępowania sądowego; Przedstawianie dowodów; Jurysdykcja; Reżim brukselski; Obowiązujące prawo; 
Rozporządzenie Rzym I; Rozporządzenie Rzym II; Arbitraż; Zakres arbitrażu; Umowa arbitrażowa; Trybunały arbitrażowe; 
Obowiązki arbitra; Zasady arbitrażu; Postępowanie arbitrażowe; Postępowanie po udzieleniu zamówienia; Arbitraż 
inwestycyjny; Mediacja; Obowiązki mediatora; Zasady mediacji; Etyczne aspekty mediacji; Hybrydowe formy ADR; 
Internetowe rozstrzyganie sporów. 

K_W01, K_W02,   

K_W04, K_W06;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 

15 

Elective:  
International Humanitarian Law 
 

Międzynarodowe prawo 
humanitarne 

A case study and a presentation. 
Studium przypadku i prezentacja 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04;  
K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03; 

16 

Elective:  
International Law of Subsidies 
 
Międzynarodowe prawo dotacji 

The rationale of subsidy control; The notion of subsidy and state aid; The selectivity criterion; The advantage criterion; The 
imputability criterion; The distortion of competition and trade – notion and assessment; Types of aid – prohibited and 
allowed mechanisms; Horizontal and sectoral aid; Public service compensation; WTO subsidies control system; International 
enforcement. 
Uzasadnienie kontroli subsydiów; Pojęcie subwencji i pomocy państwa; Kryterium selektywności; Kryterium przewagi; 
Kryterium przypisania; Zakłócenie konkurencji i wymiany handlowej - pojęcie i ocena; Rodzaje pomocy - zabronione i 
dozwolone mechanizmy; Pomoc horyzontalna i sektorowa; Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych; System 
kontroli dotacji WTO; Egzekwowanie międzynarodowe 

K_W01, K_W02,  K_W05, 
K_W06;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 



6 

17 

Elective:  
Introduction to Human Rights 
Law 
 
Wprowadzenie do praw 
człowieka 

Theories of human rights; Short history of human rights; Human rights and their limits; Human rights in a democracy; 
Human rights and cultures; Rights as needs; Human rights protection in the UN; UN treaty-based regime of human rights 
protection; Human rights protection in the Council of Europe; European Convention on Human Rights; Charter of 
Fundamental Rights of the European Union; African Charter on Human and People’s Rights; Inter-American Convention on 
Human Rights; National systems of human rights protection; Right to life; Prohibition of torture and inhuman and degrading 
treatment; Right to liberty and security; Right to private and family life; Freedom of religion; Freedom of speech; Freedom of 
assembly; Right to marry; Prohibition of discrimination; Right to protection of property; Social rights; Cultural rights; New 
rights and new challenges to rights; Human rights and environmental protection; Human rights in a digital age; Human 
rights in emergency situations. 
Teorie praw człowieka; Krótka historia praw człowieka; Prawa człowieka i ich granice; Prawa człowieka w demokracji; Prawa 
człowieka i kultura; Prawa jako potrzeby; Ochrona praw człowieka w ONZ; System ochrony praw człowieka oparty na 
traktatach ONZ; Ochrona praw człowieka w Radzie Europy; Europejska Konwencja Praw Człowieka; Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej; Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów; Międzyamerykańska konwencja praw człowieka; 
Krajowe systemy ochrony praw człowieka; Prawo do życia; Zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania; Prawo 
do wolności i bezpieczeństwa; Prawo do życia prywatnego i rodzinnego; Wolność religijna; Wolność słowa; Wolność 
zgromadzeń; Prawo do zawarcia małżeństwa; Zakaz dyskryminacji; Prawo do ochrony własności; Prawa socjalne; Prawa 
kulturalne; Nowe prawa i nowe wyzwania praw człowieka; Prawa człowieka i ochrona środowiska; Prawa człowieka w erze 
cyfrowej; Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych. 

K_W01,  K_W05, K_W06, 

K_W07;  

K_U01,  K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02,  K_K05; 



7 

18 

Elective:  
Partnership and Corporations 
 
Partnerstwa i korporacje  

1. Business Organizations in Poland, Sole proprietorship; Civil company; General partnership; Professional partnership; 
Limited partnership; Limited joint-stock partnership; Limited liability company; Joint-stock company (corporation). 
2. Business Organizations in the USA, Sole proprietorship; General partnership; Limited liability partnership; Limited 
partnership; Limited liability limited partnership; Limited liability company; Corporation. 
3. Business Organizations in UK, Sole proprietorship; Partnership; Limited Partnership; Limited liability partnership; Private 
company limited by shares (Ltd. Limited); Private company limited by guarantee; Unlimited company; Joint-stock company; 
Public Limited Company. 
4. Societas Europea (SE), Formation; Minimum capital; Registered office; Statutes; Taxation; Winding-up and liquidation. 
5. European Economic Interest Grouping (EEIG) 
6. Official Company Registers. 
7. EU Company Law – Directives. 
1. Organizacje biznesowe w Polsce, jednoosobowa działalność gospodarcza; Spółka cywilna; Spółka Jawna; Spółka 

partnerska; Spółka komandytowa; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna 
(korporacja). 
2. Organizacje biznesowe w USA, jednoosobowa działalność gospodarcza; Spółka Jawna; Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością; Spółka komandytowa; Spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością; Korporacja. 
3. Organizacje biznesowe w Wielkiej Brytanii, jednoosobowa działalność gospodarcza; Współpraca; Spółka komandytowa; 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów; Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji; Spółka z odpowiedzialnością bez ograniczeń; Spółka akcyjna; 
Spółka publiczna. 
4. Societas Europea (SE), Założonie; Minimalny kapitał;Siedziba; Statut; Opodatkowanie; Rozwiązanie i likwidacja. 
5. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) 
6. Rejestry spółek. 
7. Prawo spółek UE - dyrektywy. 

K_W01, K_W02,   

K_W04, K_W05, K_W06;  

K_U01,  K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02; 



8 

19 

Elective:  
Private International Law 
 

Prawo prywatne 
międzynarodowe 

1. Introduction to Private International Law - the function, qualification, preliminary question public policy, overriding 
mandatory rules) 
2. Freedom of choice and applicable law under the Rome I Regulation 
3. Freedom of choice and applicable law under the Rome II Regulation. 
4. Conflict of law rules protecting weaker parties to contracts (Business to consumer contracts, individual contracts of 
employment). 
5. Jurisdiction and applicable law in family matters under: the Brussels II regulation and Convention of 19 October 1996 on 
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures 
for the Protection of Children; • Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced 
cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. 
6. Jurisdiction and applicable law in succession matters under the Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and 
enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the 

creation of a European Certificate of Succession. 
7. Civil status, legal capacity, rights in rem- identify basic rules under national codifications of private international law. 
1. Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego - funkcja, zastosowanie, kwestia wstępna , przepisy 
wymuszające swoje zastosowanie) 
2. Swoboda wyboru i prawo właściwe na mocy rozporządzenia Rzym I. 
3. Swoboda wyboru i prawo właściwe na mocy rozporządzenia Rzym II. 
4. Przepisy kolizyjne chroniące słabsze strony umów (umowy między przedsiębiorcami a konsumentami, indywidualne 
umowy o pracę). 
5. Jurysdykcja i prawo właściwe zgodnie z rozporządzeniem Bruksela II i konwencją z 19 października 1996 r. o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony 
dzieci; • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w 
dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej. 
6. Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach spadkowych na mocy rozporządzenia  sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz 
w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. 
7. Stan cywilny, zdolność prawna, prawa rzeczowe - podstawowe zasady w ramach krajowych kodyfikacji prawa prywatnego 
międzynarodowego. 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04, K_W06;  
K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03; 
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20 

Elective:  
Sustainable development law 
for business  
 
Prawo zrównoważonego 
rozwoju dla biznesu 

I Entrepreneurship and sustainable development. To Grow or not to Grow? Right to development versus right to clean 
environment – convergences & divergences. Sustainable Entrepreneurship. Terms & definitions in public international & EU 
law.     
II Principles and values of sustainable development. Principle of integration of social, economic and environmental 

objectives; intergenerational equality; environmental impact assessment. Case-law analysis, international tribunals & CJEU.    
III Environmental, social & economic responsibility – implementation into specific economic sectors.   
1. Environmentally Sustainable Entrepreneurship. Principles: polluter pays, precautionary principle, damage should be 
rectified at the source. Eco-preneurs. Implementation of environmental requirements: emissions reduction, waste packaging, 
renewable energy schemes, clean technology innovations - into specific sectors: automotive, civil aviation, etc.   
2. Socially Sustainable Entrepreneurship: Goals & principles of societal entrepreneurship. New social economy.   
IV Compliance & dispute resolution. Domestic administrative supervision & judicial protection. Public interest claims, access 
to justice for private parties (Aarhus Convention standards). International judicial protection - e.g.: ICJ, ECHR, Permanent 
Court of Arbitration, International Court of Environmental Arbitration and Conciliation; WTO.  
V Financing. Global framework for financing sustainable development. UN programmes, SDG Fund, OECD, World Bank.   
I Przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój. Rozwijać się, czy nie? Prawo do rozwoju a prawo do życia w czystym środowisku 
– konwergencje i dywergencje. Zrównoważona przedsiębiorczość. Definicje i terminy na poziomie prawa międzynarodowego i 
UE. 
II Zasady i wartości zrównoważonego rozwoju. Zasada integracji wymogów ochrony środowiska z innymi politykami; zasada 
międzypokoleniowej równości; obowiązek dokonywania oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Analiza orzecznictwa 
sądów międzynarodowych i TSUE. 
III Odpowiedzialność społeczna, gospodarcza i środowiskowa - implementacja w poszczególnych sektorach gospodarki.  
1. Przedsiębiorczość środowiskowo zrównoważona. Eko-przedsiębiorczość. Zasady: zanieczyszczający płaci, ostrożności i 
działania zapobiegawczego; naprawiania szkody u źródła. Podejście sektorowe: redukcja emisji, śmieci, energia odnawialna, 
czyste technologie w sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, etc.     
2. Przedsiębiorczość społecznie zrównoważona. Cele i zasady działania przedsiębiorczości społecznej. Nowa ekonomia 
społeczna.    
IV Weryfikacja zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi standardami zrównoważonego rozwoju. Rozwiązywanie 
sporów. Nadzór administracyjny i ochrona sądowa na poziomie krajowym. Skargi w interesie publicznym, legitymacja 
procesowa podmiotów prywatnych (standardy Konwencji z Aarhus). Ochrona sądowa na poziomie międzynarodowym, przed 
sądami tj.: MTS, ETPCz, Stały Trybunał Arbitrażowy, Międzynarodowy Trybunał Arbitrażu i Koncyliacji w sprawach 
środowiskowych oraz WTO.    

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W06;  

K_U01, K_U02,   K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03, 

K_K04, K_K05; 

21 

Elective: Refugees and 
Minorities in International Law 
 
Uchodźcy i mniejszości w 
prawie międzynarodowym 

The status of refugees and minorities under international law 
Status uchodźców i mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  
K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03; 

22 

English Language for Public 
and Private Law 
 
Język angielski prawa 
pubilcznego i prywatnego 

People in law; Branches of law. Public law - private law distinction; Common law system v. civil law system; Substantive law 
v. procedural law; Systems of government; Separation of powers; Rule of law; Main characteristics of the US Constitution; 
Constitutions all over the world; Human rights; The EU: historical introduction and institutions; Criminal Law. and types of 
offences; Contract Law and types of agreements; Negotiating and drafting contracts; Standard contractual clauses; 
Employment Law; Tort law. 
Podmioty prawa; Gałęzie prawa; Prawo publiczne - prawo prywatne - kryteria różnicujące; System common law a system 
civil law; Prawo materialne a prawo procesowe; Systemy rządzenia; Pozdział władzy; Praworządność; Charakterystyka 
konstytucji USA; Konstytucje na świecie; Prawa człowieka; UE: historia powstania i instytucje; Prawo karne, Rodzaje 
przestępstw; Prawo umów i typy umów; Negocjowanie i zawieranie umów; Standardowe klauzule umowne; Prawo pracy; 
Prawo deliktów 

K_W01;  

K_U01,   K_U03,  K_U04,  
K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03; 



10 

23 

EU Law and Institutions 
 
Prawo i instytucje Unii 
Europejskiej 

Principles governing the division and the exercise of the competences in the EU; Stages of the European integration process; 
The European Council/Council of Ministers/Commission/Parliament: powers, composition, voting patterns, role in the overall 
institutional setup; Sources of EU law: primary and secondary law; Vertical/horizontal direct effect of directives." 
Zasady podziału i wykonywania kompetencji w UE; Etapy procesu integracji europejskiej; Rada Europejska / Rada Unii 
Europejskiej/ Komisja Europejska/ Parlament: uprawnienia, skład, modele głosowania, rola w ogólnej strukturze 
instytucjonalnej; Źródła prawa UE: prawo pierwotne i wtórne; bezpośrednia pionowa/pozioma skuteczność dyrektyw. 

K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W05;  
K_U01, K_U03,  K_U04,  

K_U05 K_U06; 

K_K01, K_K02; 

24 
Foreign Language (B2+) (Język 
obcy B2+) Foreign language 

Język obcy 

 

K_U01, K_U06; 

K_K04; 

25 
Intellectual Property Law 
 
Prawo własności intelektualnej 

1.     legal definition of work, fixation, creation, compilation, copies, phonorecords, audiovisual work, literary, pictorial, 
graphic work 
2.     comparison of the copyright System and Author’s Right System 
3.     types of economical copyrights 
4.     types of moral copyright 
5.     copyright in movies industry 
6.     waiver of moral copyrights in United Kingdom Copyright Act 
7.     author and other copyright holders entitled to copyright protection, derivative work right 
8.     neighbouring rights (related rights) and definition of broadcasting 
9.     infringement of copyrights and scope of fair use of copyrighted materials 
10.  duration and transfer of copyrights 
11.  scope of free use 
12.  computer programs copyright issues 
1. prawna definicja utworu, utrwalenie, tworzenie, kompilacja, kopie, nagrania fonograficzne, utwór audiowizualny, utwór 
literacki, obrazkowy, graficzny 
2. porównanie systemu copyright i systemu praw autorskich 
3. rodzaje majątkowych praw autorskich 
4. rodzaje osobistych praw autorskich 
5. prawo autorskie w przemyśle filomowym 
6. zrzeczenie się osobistych praw autorskich w ustawie o prawie autorskim Wilekiej Brytanii 
7. autor i inni posiadacze praw autorskich uprawnieni do ochrony praw autorskich, autorskich praw zależnych 
8. prawa pokrewne i definicja rozpowszechniania 
9. naruszenie praw autorskich i zakresu dozwolonego użytku materiałów chronionych prawem autorskim 
10. czas trwania i przeniesienie praw autorskich 
11. zakres dozwolonego użytku 
12. Problemy praw autorskich do programów komputerowych 

K_W01, K_W02, K_W07;  

K_U01,   K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K02, K_K03; 



11 

26 

International & European Tax 
Law 
 
Międzynarodowe i europejskie 
prawo podatkowe 

Concept and Functions of Tax System, Kinds of Taxes; Sources of EU tax law; Tax policy of the EU; Tax information 
exchange with other countries; Avoiding Double Taxation; Harmonisation of VAT; Harmonisation of excise duty; Direct taxes; 
Taxation of wealth; Taxation of consumption; Taxation and the environment and natural resources; Tax on raising capital; 
The Parent-Subsidiary Directive; The Interest and Royalties Directive; The Savings Directive; Customs duty and sources of 
EU customs law. 
Pojęcie i funkcje systemu podatkowego, rodzaje podatków; Źródła prawa podatkowego UE; Polityka podatkowa UE; Wymiana 
informacji podatkowych z innymi krajami; Unikanie podwójnego opodatkowania; Harmonizacja VAT; Harmonizacja podatku 
akcyzowego; Podatki bezpośrednie; Opodatkowanie majątku; Opodatkowanie konsumpcji; Opodatkowanie a środowisko i 
zasoby naturalne; Podatek od zysków kapitałowych; Dyrektywa o spółkach dominujących i zależnych; Dyrektywa w sprawie 
odsetek i należności licencyjnych; Dyrektywa w sprawie oszczędności; Cło i źródła prawa celnego UE. 

K_W01, K_W02,  K_W04, 

K_W06;  

K_U01,  K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01, K_K03; 

27 

International and Comparative 
Environmental Law 
 
Międzynarodowe i 
porównawcze prawo ochrony 
środowiska 

Main principles of environmental law in the international contaext, including comparative perspective 
Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska w kontekście międzynarodowym, w tym w perspektywie 
prawonoporównawczej  

K_W01, K_W02, K_W05;  

K_U01,  K_U03,  K_U04,  

K_U05, K_U06; 

K_K01; 

28 
International Criminal Law 
 
Międzynarodowe prawo karne 

Continental and Common law influences on International Criminal Procedure; Jurisdiction and Admissibility; Investigation; 
Evidence; Trial; Appeals and Reparations; Role of Victim in the International Criminal Procedure. 
Wpływ systemów civil law i common law na międzynarodowe postepowanie karne; Jurysdykcja i dopuszczalność; 
Dochodzenie; Dowód; Proces; Odwołania i odszkodowania; Rola pokrzywodzonego w międzynarodowym postępowaniu 
karnym. 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03,  K_K05; 

29 
Judicial protection In the EU 
 
Ochrona sądowa w UE 

The architecture of the Court of Justice of the EU; The division of tasks between the Court of Justice and the General Court; 
Preliminary rulings system; The action against Member States for failure to fulfil their obligations under the Treaties; The 
judicial review of EU acts - actions for annulment; Protection before national courts - direct effect and supremacy of EU law; 
Member States procedural autonomy; Member States liability for a breach of the EU law; Protection of fundamental rights in 
the EU. 
Ustrój Trybunału Sprawiedliwości UE; Podział kompetnecji pomiędzy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd; System orzeczeń 
prejudycjalnych; Skarga przeciwko państwom członkowskim z tytułu uchybienia zobowiązaniom  traktatowym; Kontrola 
sądowa aktów UE - skargi o stwierdzenie nieważności; Ochrona udzielana przez sąd krajowy - bezpośrednia skuteczność i 
nadrzędność prawa UE; Autonomia proceduralna państw członkowskich; Odpowiedzialność państw członkowskich za 

naruszenie prawa UE; Ochrona praw podstawowych w UE. 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W05;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03,  K_K05; 

30 
Moot Court 
 
Seminarium Moot Court 

Participation in mock trials 
Udział w symulacji procesu sądowego 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_W07;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U05, K_U06; 

K_K01,  K_K03, K_K04; 

31 
Polish Language for Foreigners 
(A1)  

Polish language 
Język polski 

K_U06; 



12 

32 

Political Socio-economic and 
Legal Thought 
 
Polityczna myśl społeczno-
ekonomiczna i prawna 

Political philosophy in the Antiquity; political ideas of the Middle Ages; political thought of the Enlightenment; modern and 
postmodern political ideologies; historical and contemporary debates on the meaning of law. 
Filozofia polityczna w starożytności; polityczne idee średniowiecza; myśl polityczna Oświecenia; nowoczesne i ponowoczesne 
ideologie polityczne; historyczne i współczesne spory o pojęcia prawa. 

K_W02, K_W03,  

K_W06;  
K_U01,  K_U04,  K_U05, 

K_U06; 

K_K01, K_K05; 

33 

Public International Law 
 
Publiczne prawo 
międzynarodowe 

Main principles of public international law 
Podstawowe zasady publicznego prawa międzynarodowego 

K_W01, K_W02, K_W03,  

K_W04;  

K_U01, K_U02,  K_U03,  

K_U04,  K_U0,5 K_U06; 

K_K01, K_K02; 

34 
Seminar 
 
Seminarium magisterskie 

Preparing Master thesis 

Przygotowanie pracy dyplomowej 

 

K_U01,  K_U05, K_U06; 

K_K03, K_K04; 

 

 

 

6. Plan studiów             
LL.M. International and European Law, studia drugiego stopnia, stacjonarne 

I ROK             

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) w
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Punkty 
ECTS 

O
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w

ią
z
k
o
w

y
 /

 

F
a
k
u
lt
a
ty

w
n
y
 

Dyscyplina(y) 
do której 
odnosi się 
przedmiot  

Jednostka organizacyjna 

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) 

1 
Public International Law /  
Publiczne prawo międzynarodowe 

30 14         44 E/Z 6 O  nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

2 
EU Law and Institutions / Prawo i 
instytucje Unii Europejskiej 

20 14         34 E/Z 6 O  nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

3 

English Language for Public and 
Private Law / 
Język angielski prawa pubilcznego i 
prywatnego 

  20         20 Z 4 O  nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

4 
Political Socio-economic and Legal 
Thought / Polityczna myśl społeczno-
ekonomiczna i prawna 

20 14         34 E/Z 5 O  filozofia Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych  

5 Seminar / Seminarium magisterskie     22     30 52 Z 6 O  nauki prawne    

6 
Polish Language for Foreigners (A1) / 

Język polski dla cudzoziemców  
  30     30   60 E  5 O  nauki prawne    

7 
Comparative Private Law / 
Porównacze prawo prywatne 

      30 14   44 E/Z 7 O  nauki prawne  Instytut Prawa Cywilnego  

8 
Comparative Constitutional Law / 
Porównawcze prawo konstytucyjne  

      20 14   34 E/Z 6 O  nauki prawne  Katedra Prawa Konstytucyjnego  
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9 

International and Comparative 
Environmental Law / Międzynarodowe 
i porównawcze prawo ochrony 
środowiska 

      20     20 Z 3 O  nauki prawne  Instytut Nauk Administracyjnych  

Przedmioty w ramach specjalności  International Business Law 

1 
Economics and Society /  
Ekonomia i społeczeństwo 

30           30 Z 5 O nauki prawne  Instytut Nauk Ekonomicznych  

2 
EU Internal Market / Rynek 
wewnętrzny UE 

      20 20   40 E/Z 6 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

3 
Antitrust Law / Prawo 
antymonopolowe 

      20 20   40 E/Z 6 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

Przedmioty w ramach specjalności Modern Human Rights Law 

1 
European Legal Culture / Europejska 
kultura prawna 

30           30 Z 5 O nauki prawne  Instytut Historii Państwa i Prawa  

2 
Introduction to Human Rights Law 
/Wprowadzenie do praw człowieka 

      20 20   40 E/Z 6 O nauki prawne  Katedra Prawa Konstytucyjnego  

3 
International Humanitarian Law / 
Międzynarodowe prawo humanitarne 

      20 20   40 E/Z 6 O nauki prawne  Instytut Nauk Administracyjnych  

RAZEM  100 92 22 110 98 30 452 8 E 65       

              
II ROK             

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) w
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Dyscyplina(y) 
do której 
odnosi się 
przedmiot  

Jednostka organizacyjna 

SEMESTR III 
(zimowy) 

SEMESTR IV (letni) 

1 
International Criminal Law / 
Międzynarodowe prawo karne 

20 20         40 E/Z 4 O  nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

2 
Judicial Protection in the EU /  
Ochrona sądowa w UE 

20 20         40 E/Z 4 O  nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

3 
Seminar / Seminarium magisterskie 

    30     30 60 Z 18 O  nauki prawne    

4 
Foreign Language (B2+) (Język obcy 
B2+) 

  60         60 E  4 O  nauki prawne    

5 
Intellectual Property Law / Prawo 
własności intelektualnej 

      20 
  

  20 E 2 O  nauki prawne  Instytut Prawa Cywilnego  

6 
International & European Tax Law / 
Międzynarodowe i europejskie prawo 
podatkowe 

      24 

  

  24 Z 3 O  nauki prawne  Katedra Prawa Finansowego  

7 Moot Court Seminar (do wyboru – 
spośród nie mniej niż 2 seminariów) 

        14   14 Z 2 O  nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  
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8 
Comparative Administrative Law /  
Porównanwcze prawo 
administracyjne 

      20 

  

  20 Z 2 O  nauki prawne  Instytut Nauk Administracyjnych  

Przedmioty w ramach specjalności  International Business Law 

1 
International Law of Subsidies / 
Międzynarodowe prawo dotacji 

14 14         28 E/Z 4 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

2 
Sustainable development law for 
business / Prawo zrównoważonego 
rozwoju dla biznesu 

14 14         28 E/Z 4 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

3 
Private International Law / Prawo 
prywatne międzynarodowe 

  24         24 Z 3 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

4 
European Company Law / Europejskie 
prawo spółek 

      14 14   28 E/Z 3 O nauki prawne   Instytut Prawa Cywilnego  

5 
Partnerships and Corporations / 
Partnerstwa i korporacje  

      30     30 Z 3 O nauki prawne  Instytut Prawa Cywilnego  

6 International Business Dispute 
Resolution / Międzynarodowe 
rozwiązywanie sporów biznesowych 

        20   20 Z 4 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

Przedmioty w ramach specjalności Modern Human Rights Law 

1 
Equality and Non-Discrimination /  
Równość i niedyskryminacja 

14 14         28 E/Z 4 O nauki prawne   Katedra Prawa Konstytucyjnego  

2 
Human Rights in Digital Age / Prawa 
człowieka w erze cyfrowej 

14 14         28 E/Z 4 O nauki prawne  CBKE 

3 
Human Rights Litigation /  
Spory dotyczące praw człowieka 

  20         20 Z 4 O nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego  

4 

Refugees and Minorities in 
International Law / Uchodźcy i 
mniejszości w prawie 
międzynarodowym 

      14 14   28 E/Z 3 O nauki prawne  Instytut Nauk Administracyjnych  

5 

Free Speech and Media Law – 
International and Comparative 
Aspects / Wolność słowa i prawo 
mediów 

      30     30 Z 3 O nauki prawne  Katedra Teorii i Filozofii Prawa  

6 
Bioethics, Biomedicine and Human 
Rights / Bioetyka, biomedycyna i 
prawa człowieka 

        24   24 Z 3 O nauki prawne  
Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego 
i Bioetyki 

RAZEM 68 152 30 108 48 30 436 7 E 60       

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realizowane na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenia zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć uregulowane są w odrębnych 
przepisach) / Mandatory Training on Health and Safety and Fire Protection carried out in 1st semester as an e-learning course, credits settlement in 1st semester (rules of 
conducting classes are regulated in separate regulations) 

 

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość / In accordance with the principles 
established in relevant legislation, the classes may be conducted using methods and techniques of remote learning 
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Zestawienie godzin dydaktycznych, ze specyfikacją typów modułów zajęć oraz liczby egzaminów i pkt. ECTS: LL.M. International and European 
Law, studia drugiego stopnia, stacjonarne 

              
Specjalność: International 

Business Law 
wykład ćwiczenia seminarium suma godzin 

Punkty 
ECTS 

egzaminy 
 

I rok (5 ECTS obowiązkowy lektorat z j. 

polskiego dla cudzoziemców) 
210 190 52 452 65 8 

 

II rok  176 200 60 436 60 7  

Razem  386 390 112 888 125 15  
             

 

Specjalność: Modern Human 

Rights Law 
wykład ćwiczenia seminarium suma godzin 

Punkty 

ECTS 
egzaminy 

 

I rok (5 ECTS obowiązkowy lektorat z j. 

polskiego dla cudzoziemców) 
210 190 52 452 65 8 

 

II rok  176 200 60 436 60 7  

Razem  386 390 112 888 125 15  
 


