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UCHWAŁA NR 57/2023 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 marca 2023 r. 

 

w sprawie programu studiów dla kierunku prawo e-biznesu 

na poziomie studiów pierwszego stopnia 

 

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 dla kierunku prawo  

e-biznesu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli 

 kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. R. Olkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 57/2023 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. 

 

 

PROGRAM STUDIÓW 

  

Nazwa kierunku studiów: Prawo e-biznesu 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 6 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 stu-

diów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin  
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne  

nauki prawne 82% 

nauki prawne 

ekonomia i finanse 18% 

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 82% 

ekonomia i finanse 18% 

3. Informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie  180 ECTS 
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4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4.  

Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Kierunek studiów: Prawo e-biznesu 

Dyscyplina naukowa (procentowy udział): 82 % nauki prawne, 18 % ekonomia i finanse 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  licencjat 

Forma studiów studia niestacjonarne 

Kod ISCED 0488 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  54 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowa-

dzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób pro-

wadzących zajęcia  

180 ECTS 

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

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego 12 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego (dotyczy wy-

łącznie cudzoziemców) 
8 ECTS 

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku  1074 
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Kod efektu 

uczenia się dla 

kierunku stu-

diów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku PRAWO E-BIZNESU 

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do charakterystyk dru-

giego stopnia PRK z uwzględnieniem 

efektów właściwych dla dyscypliny 

(kody) 

WIEDZA  

K_W01 
W zaawansowanym stopniu zna i rozumie charakter nauk prawnych, ich specyfikę 

przedmiotową i metodologiczną oraz ich miejsce w systemie nauk społecznych 
P6S_WG 

K_W02 

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie instytucje prawne funkcjonujące w obsza-

rze prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego odnoszące się do transformacji 

cyfrowej obrotu gospodarczego  oraz rozumie zależności między porządkami praw-

nymi 

P6S_WG 

K_W03 

W zaawansowanym stopniu zna podstawowe instytucje prawa prywatnego, rozumie 

istotę stosunków prawnych prawa prywatnego, zna podmioty prawa prywatnego oraz 

różne rodzaje postępowań w sprawach cywilnych 

P6S_WG 

K_W04 

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie warunki ponoszenia odpowiedzialności kar-

nej w obrocie gospodarczym, rodzaje sankcji karnych oraz różne rodzaje postępowań 

w sprawach karnych  

P6S_WG 

K_W05 

W zaawansowanym stopniu zna struktury administracji publicznej, rozumie istotę 

stosunków  administracyjnoprawnych, zna i rozumie podstawowe zasady prowadze-

nia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorców i zasady sądowej kon-

troli działalności administracji publicznej. 

P6S_WG 

K_W06 
W zaawansowanym stopniu zna i rozumie regulacje sektora finansowego, w tym in-

stytucje prawa podatkowego o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorców 
P6S_WG 

K_W07 
W zaawansowanym stopniu zna i rozumie istotę stosunków prawnych zatrudnienia  

i prawa socjalnego związanych z transformacją cyfrową obrotu gospodarczego 
P6S_WG 

K_W08 

W zaawansowanym stopniu zna publicznoprawne i prywatnoprawne aspekty rozwoju 

sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz rozumie ekonomiczne i etyczne uwa-

runkowania ich rozwoju, a także korzyści i ryzyko związane z ich rozwojem 

P6S_WG, P6S_WK 

K_W09 

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia oraz teorie ekonomiczne i prawne 

wyjaśniające funkcjonowanie innowacyjnej gospodarki rynkowej poddanej transfor-

macji cyfrowej 

P6S_WG, P6S_WK 

K_W10 Zna informatykę prawniczą P6S_WG, P6S_WK 
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K_W11 
Zna i rozumie fundamentalne problemy prawne, ekonomiczne i etyczne innowacji 

technologicznych 
P6S_WK 

K_W12 Zna stosunki prawne i ekonomiczne rządzące działalnością gospodarczą P6S_WG, P6S_WK 

K_W13 Zna i rozumie typy praw własności intelektualnej, zasady ich nabywania i ochrony P6S_WG, P6S_WK 

K_W14 

Zna i rozumie pojęcia, instytucje prawne i fundamentalne problemy związane z jed-

nolitym rynkiem cyfrowym Unii Europejskiej oraz zinformatyzowaną działalnością 

podmiotów publicznych 

P6S_WG, P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym P6S_UW, P6S_UK 

K_U02 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów prawnych, potrafi wskazać 

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych 
P6S_UW 

K_U03 
Samodzielnie podejmuje i uzasadnia decyzje z uwzględnieniem aspektów prawnych  

i ekonomicznych 
P6S_UK 

K_U04 
Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi oraz innymi zjawiskami kulturowymi 

i społecznymi 
P6S_UW 

K_U05 

Wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki prawniczej, teorii prawa 

oraz informacje zgromadzone w bazach danych w celu rozwiązania konkretnych pro-

blemów prawnych, w tym o interdyscyplinarnych charakterze 

P6S_UW 

K_U06 Dobiera i wykorzystuje właściwe techniki informacyjno-komunikacyjne P6S_UW 

K_U07 
Potrafi wypełniać zadania samodzielnego pracownika funkcjonującego w sektorze pu-

blicznym i prywatnym 
P6S_UO 

K_U08 
Potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, także realizując prace zespołowe  

o charakterze interdyscyplinarnym 
P6S_UO 

K_U09 
Ma umiejętności językowe w zakresie ogólnym i słownictwa prawniczego na poziomie 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
P6S_UK 

K_U10 
Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie, będąc świado-

mym prawnych, ekonomicznych i etycznych aspektów innowacji technologicznych 
P6S_UW, P6S_UU 



6 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w zakresie zmian 

społecznych i gospodarczych  powodowanych transformacją cyfrową 
PS6_KK 

K_K02 
Jest otwarty na nawiązywanie relacji społecznych, prawnych i gospodarczych na 

płaszczyźnie międzynarodowej 
PS6_KO 

K_K03 

Wykazuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, 

jest zdolny do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin, oraz prawidłowego 

reagowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem 

P6S_KR, PS6_KK 

K_K04 Jest samodzielny, kreatywny, potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i szkolić umiejętności P6S_KR, PS6_KK 

K_K05 Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 

   
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 

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: Prawo e-biznesu 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

l.p. 
Nazwa przedmiotu/nazwa  

w j. angielskim 
Treści programowe 

Efekty uczenia się dla przed-

miotu/modułu zajęć 

1 

Administracyjnoprawne oto-

czenie biznesu 

 

Przedmiot koncentruje się wokół prawnej regulacji podstawowych kierun-

ków oddziaływania między organami administracji publicznej a podmio-

tami prywatnej działalności gospodarczej. Podczas zajęć szczególna 

uwaga poświęcona jest funkcjom administracji gospodarczej, z 

K_W01, K_W02, K_W05, 

K_W12, K_W14 

K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, 
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Administrative and legal 

business environment 

uwzględnieniem zarówno zagadnień teoretycznych związanych z zasa-

dami i instrumentami ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki, 

jak i praktycznych aspektów interakcji między władzą publiczną a przed-

siębiorcami (rejestracja przedsiębiorców, reglamentacja działalności go-

spodarczej, pomoc publiczna). W ramach zajęć prezentowane są podsta-

wowe pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego procesowego, 

w zakresie uwzględniającym specyfikę postępowań administracyjnych w 

sprawach związanych z działalnością gospodarczą. 

K_U07, K_U08 

K_K01, K_K03, K_K04 

2 

Business Intelligence 

 

Business Intelligence 

 

do wyboru 

Przedmiot dotyczy podstaw i reguł zbierania oraz analizy danych na po-

trzeby podejmowania decyzji biznesowych. Ukazane jest, że oparcie de-

cyzji biznesowych na wieloaspektowej analizie danych stanowi niezbędny 

element stabilnego funkcjonowania na rynku i budowy przewagi konku-

rencyjnej. Scharakteryzowanie technik agregowania informacji i ich prze-

twarzania, mogących opierać się na wewnętrznych danych operacyjnych, 

jak też informacjach rynkowych i udostępnianiach przez sektor publiczny. 

K_W08, K_W09, K_W11, 

K_W12 

K_U06, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K05 

3 

Cyberbezpieczeństwo 

 

Cybersecurity 

Przedmiot charakteryzuje zagadnienia związane z odpornością systemów 

informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostęp-

ność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług 

oferowanych przez te systemy. W ramach przedmiotu przedstawia się or-

ganizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obo-

wiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu. Materia zajęć do-

tyczy zarówno funkcjonowania sektora publicznego, jak i prywatnego. 

K_W02, K_W11, K_W14 

K_U10 

K_K01, K_K04 

4 

Cyberprzestępczość 

 

Cybercrime 

W ramach przedmiotu analizuje się przestępstwa związane z komunikacją 

elektroniczną, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, mediów 

elektronicznych, ochroną informacji i tożsamości cyfrowej. Prezentowane 

są poszczególne cyberprzestępstwa (przestępstwa komputerowe) i zwią-

zane z nimi zagrożenia dla branży handlu elektronicznego. Ukazana jest 

problematyka wykrywania i ścigania tego rodzaju przestępczości. 

K_W02, K_W04, K_W11 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, 

K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 

5 

Dowody elektroniczne 

 

Electronic evidence 

 

do wyboru 

Przedmiot ma na celu ukazanie funkcjonowania e-biznesu przez pryzmat 

wymogów dowodowych w postępowaniach przed podmiotami publicz-

nymi. Zakres przedmiotu przede wszystkim obejmuje dowody elektro-

niczne w postaci dokumentów elektronicznych. Przedstawia się niejedno-

litość pojęcia dokumentu elektronicznego (również w kontekście jego 

formy prawnej) w poszczególnych dziedzinach prawa. W ramach przed-

miotu charakteryzuje się również problematykę danych z rejestrów pu-

blicznych prowadzonych w systemie teleinformatycznym.  

K_W03, K_W05, K_W06, 

K_W12, K_W14 

K_U01, K_U02, K_U06 

K_K01, K_K04 

6 

Dzieje polskiego systemu 

gospodarczego 

 

Celem przedmiotu jest ukazanie zmian w systemie gospodarczym Polski 

począwszy od średniowiecza do okresu transformacji systemowej  

i ugruntowania się gospodarki rynkowej. Zostanie zwrócona uwaga na 

K_W11, K_W12 

K_U04 

K_K01, K_K03 
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History of Polish economic 

system 

specyficzne cechy, społeczno-polityczne uwarunkowania, ewolucje w po-

szczególnych okresach. W ramach przedmiotu zostanie omówiona: go-

spodarka Polski w średniowieczu (rozwój gospodarki towarowej, osadnic-

two na prawie niemieckim, rolnictwo, pieniądz, handel); zagadnienia go-

spodarcze na ziemiach polskich w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej 

(geneza, rozwój i upadek gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, handel 

i komunikacja, skarb i pieniądz); zagadnienia gospodarcze na ziemiach 

polskich pod zaborami (nowy ustrój agrarny, rewolucja przemysłowa, 

banki, pieniądz, kredyt); system gospodarczy Polski okresu międzywojen-

nego (odbudowa i rozwój polskiej gospodarki, kryzys ekonomiczny, inter-

wencjonalizm państwowy, handel, banki i polityka pieniężna, ubezpiecze-

nia); powojenny system gospodarki centralnie planowanej (przesłanki 

zmian ustrojowych w gospodarce, kształtowanie się mechanizmu central-

nego planowania i zarządzania gospodarką, nowa struktura własności 

środków produkcji, reorientacja stosunków gospodarczych z zagranicą, 

próby zmian modelu gospodarki i kryzysy społeczno-gospodarcze). 

7 

E-biznes na jednolitym 

rynku UE 

 

E-business on the EU single 

market 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania 

jednolitego rynku UE. W ramach prowadzania e-biznesu zastosowanie, w 

zależności od przedmiotu działalności, mają w większym lub mniejszym 

stopniu wszystkie swobody konstytuujące rynek jednolity. Istotne jest 

kompleksowe ujęcie tych swobód i powiązanie ich z różnymi aspektami 

prowadzenia e-biznesu, w tym również z problematyką dochodzenia rosz-

czeń wobec innych uczestników rynku. Treści programowe obejmują po-

jęcie i podstawowe założenia jednolitego rynku UE (w tym jego ramy in-

stytucjonalne), swobodę przepływu towarów, swobodę przepływu osób, 

swobodę świadczenia usług, swobodę przepływu kapitału i płatności bie-

żących, swobodę przedsiębiorczości, dochodzenie roszczeń cywilnopraw-

nych na rynku jednolitym UE, studium przypadku funkcjonowania prowa-

dzenia e-biznesu na rynku jednolitym, kompleksowe ujęcie swobód rynku 

jednolitego w kontekście e-biznesu. 

K_W02, K_W09, K_W12, 

K_W14 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

8 

E-government 

 

E-government 

Przedmiot dotyczy problemów prawnych, organizacyjnych i technicznych 

związanych z funkcjonowaniem zinformatyzowanej administracji publicz-

nej i sądownictwa, w szczególności w zakresie efektywności systemów te-

leinformatycznych i rejestrów. W ramach przedmiotu przedstawia się rów-

nież wybrane zagadnienia dotyczące elektronicznego zarządzania doku-

mentacją w sektorze publicznym. 

K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W05, K_W10, K_W11, 

K_W14 

K_U10 

K_K01, K_K04 
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9 

Elektroniczne umowy han-

dlowe 

 

Electronic contracts 

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących zawierania 

i wykonywania umów elektronicznych, podmiotów takich umów, formy  

i treści umów elektronicznych, kwalifikacji przedmiotu umowy, wykładni 

umów elektronicznych oraz kwestii kolizyjnoprawnych i procesowych 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów elek-

tronicznych. Ukazuje się również problemy związane z tzw. inteligentnymi 

kontraktami.  

K_W01, K_W03, K_W09, 

K_W14 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U06,  

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

10 

Elementy postępowania cy-

wilnego 

 

Elements of civil procee-

dings 

Przedmiot ma na celu przedstawienie zasad procesowych, rodzajów po-

stępowania cywilnego, przesłanek procesowych, struktury wymiaru spra-

wiedliwości, roli postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz 

wybranych postępowań odrębnych związanych z e-biznesem. W czasie 

zajęć studenci poznają również praktyczne aspekty przygotowania pozwu 

i innych pism procesowych. Ukazuje się również cechy odróżniające po-

stępowanie cywilne od postępowania karnego i administracyjnego. 

K_W03, K_W10 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U06, K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 

11 

Etyka w e-biznesie 

 

E-business ethics 

Przedmiot ma na celu przedstawienie ogólnych zagadnień dotyczących 

etyki w biznesie, jak też szczególnych problemów etycznych związanych 

z cyberprzestrzenią. Zajęcia skupiają się na relacjach pomiędzy przedsię-

biorcami i konsumentami w kontekście budowania zaufania na rynku. 

Przedmiot obejmuje również problemy etyczne związane z rozwojem 

sztucznej inteligencji. 

K_W08, K_W11 

K_U10 

K_K01, K_K04 

12 

Finansowanie projektów e-

biznesowych 

 

Financing of e-business pro-

jects 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi źródłami finan-

sowania projektów e-biznesowych, w tym zaletami i wadami wiążącymi 

się z wyborem poszczególnych, zarówno tradycyjnych, jak i nowych form 

finansowania. Podczas zajęć szczegółowo omawia się poszczególne etapy 

zarządzania projektem.  Przedstawia się także instytucje, kategorie środ-

ków oraz konkursy, w ramach których przedsiębiorca może ubiegać się o 

dofinansowanie projektu e-biznesowego. Zajęcia obejmują również prak-

tyczne elementy w postaci przygotowania wniosku, w tym części opisowej 

i kosztorysu, w ramach wybranych źródeł finansowania. Przedstawia się 

nadto główne kryteria oceny wniosków oraz procedury realizacji projektu 

i jego rozliczenia. 

K_W02, K_W06 K_W12 

K_U03, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

13 

Język obcy 

 

Foreign language 

Język obcy  K_U09 

14 

Konsument w e-commerce 

 

Consumer protection in e-

commerce 

 

Celem przedmiotu jest ukazanie problematyki ochrony konsumentów, tre-

ści cyfrowych, umów na odległość i niedozwolonych postanowień umow-

nych. Szczególne przywileje konsumentów przedstawia się w świetle ob-

owiązków przedsiębiorców. 

K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W12, K_W14 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03 
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do wyboru 

15 

Marketing internetowy 

 

Internet marketing 

 

do wyboru 

Przedmiot koncentruje się wokół analizy ograniczeń marketingu interne-

towego związanych ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji, nie-

uczciwymi praktykami rynkowymi i działalnością w mediach (elektro-

niczna prasa, radio i telewizja, w tym VOD). 

K_W11, K_W12, K_W14 

K_U02, K_U06, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

16 

Metody identyfikacji elektro-

nicznej w obrocie handlo-

wym 

 

Methods of electronic identi-

fication in commercial trans-

actions 

Przedmiot koncentruje się wokół rozwiązań służących identyfikacji osób  

i jednostek organizacyjnych na potrzeby obrotu elektronicznego oraz w 

postępowaniach przed podmiotami publicznymi. Zajęcia poświęcone są 

systemom identyfikacji elektronicznej, usługom zaufania, elektronicznym 

dokumentom tożsamości, a także tożsamości cyfrowej. Materia przed-

miotu zasadniczo uregulowana jest w prawie unijnym, jednak występują 

również krajowe unikatowe rozwiązania. Kwestie te są również przedmio-

tem zainteresowania prawa międzynarodowego. 

K_W03, K_W05, K_W08, 

K_W10, K_W14 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, 

K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 

17 

Międzynarodowy 

e-commerce 

 

International e-commerce 

Przedmiot ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z cyfryzacją 

obrotu gospodarczego, w szczególności z problematyką dotyczącą trans-

akcji internetowych i obrotu dobrami wirtualnymi. W ramach zajęć anali-

zie poddaje się kluczowe zagadnienia dotyczące reguł odpowiedzialności  

i sposobów rozwiązywania sporów. Istota część zajęć poświęcona jest 

prawu prywatnemu międzynarodowemu i międzynarodowemu postępo-

waniu cywilnemu. W ramach przedmiotu będą omówione również kwestie 

związane z działalnością rynków międzynarodowych, relacjami handlo-

wymi w globalnej gospodarce oraz procesami internacjonalizacji handlu w 

warunkach  dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej. 

K_W02, K_W03, K_W09, 

K_W12, K_W14 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K05 

18 

Obsługa systemów informa-

cji prawnej  

i ekonomicznej 

 

Use of legal and economic 

information systems 

 

LABOLATORIUM 

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności korzystania z popular-

nych systemów informacji prawnej i ekonomicznej. W ramach przedmiotu 

studenci nie tylko poznają praktyczne zastosowanie najbardziej rozpo-

wszechnionych w przedsiębiorstwach systemów informacji prawnej i eko-

nomicznej, ale też rozeznają się, że obecnie warunkiem efektywności po-

dejmowania decyzji jest wsparcie się systemami informacji prawnej i eko-

nomicznej. Zajęcia poświęcone są publicznym i komercyjnym bazom da-

nych. 

K_W08, K_W10 

K_U05, K_U06, K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 

19 

Ochrona danych osobowych 

i polityki bezpieczeństwa 

 

Personal data protection and 

security policy 

W ramach przedmiotu przedstawia się zagadnienia związane z ochroną 

danych osobowych: pojęcie danych osobowych i ich przetwarzania, poję-

cie polityki bezpieczeństwa, zakres stosowania regulacji związanych z 

ochroną danych osobowych, zasady dotyczące przetwarzania danych oso-

bowych, szereg kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

w tym podstawy przetwarzania, problematyka zgody, szczególne sytuacje 

związane z przetwarzaniem, administrator, podmiot przetwarzający, 

K_W02, K_W05, K_W08, 

K_W11, K_W14 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, 

K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 
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inspektor ochrony danych, prawa osoby, której dane dotyczą, środki 

ochrony prawnej, odpowiedzialność, sankcje związane z przetwarzaniem 

danych osobowych, organy nadzorcze i przekazywanie danych do państw 

trzecich. 

20 

Ochrona inwestycyjna 

 

Investment protection 

 

do wyboru 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa in-

westycyjnego oraz wskazanie jego powiązań z prowadzaniem  

e-biznesu. Z samej swojej istoty e-biznes ma charakter globalny. Ze 

względu na to, że z postępującą globalizacją nie zawsze idzie w parze roz-

wój praw człowieka, w tym również tych o charakterze ekonomiczno-spo-

łecznym, duże znaczenie praktyczne ogrywa prawo inwestycyjne. W ra-

mach przedmiotu omawia się rodzaje standardów, problematykę docho-

dzenia roszczeń wynikających z prawa inwestycyjnego oraz analizuje 

przypadki, gdy taka ochrona jest uzasadniona. Treści programowe obej-

mują zagadnienia podstawowe prawa inwestycyjnego, standardy rela-

tywne, standardy obiektywne, standardy pośrednie, dochodzenie rosz-

czeń, znaczenie ochrony inwestycyjnej w odniesieniu do inwestycji doty-

czących e-biznesu. 

K_W02, K_W09, K_W12 

K_U02, K_U03, K_U05 

K_K02, K_K04, K_K05 

21 

Ochrona prawna programu 

komputerowego 

 

Legal protection of a compu-

ter program 

 

do wyboru 

Przedmiot ma na celu ukazanie rodzajów ochrony prawnej programu kom-

puterowego, przestawienie szczególnej ochrony prawnoautorskiej przy-

znanej programom komputerowym, jak też zaprezentowanie zagadnień 

dotyczących baz danych. Tematyka zajęć obejmuje również problematykę 

prawną zabezpieczeń technicznych programów komputerowych. Zakres 

przedmiotu dotyczy również gier komputerowych. 

K_W02, K_W03, K_W10, 

K_W13 

K_U02, K_U05, K_U07 

K_K01, K_K03, K_K04 

22 

Odpowiedzialność cywilna w 

transakcjach handlowych 

 

Civil liability in commercial 

transactions 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi zagad-

nieniami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej w transakcjach handlo-

wych. Normy w tym zakresie zasadniczo stosowane są również w e-biz-

nesie. Przedmiotem zajęć jest zarówno odpowiedzialność umowna, jak  

i pozaumowna.  

K_W01, K_W03, K_W12 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

23 

Odpowiedzialność karna w 

obrocie gospodarczym 

 

Criminal liability in commer-

cial transactions 

Celem przedmiotu jest przedstawienie regulacji z zakresu prawa karnego 

materialnego i procesowego w zakresie przestępstw gospodarczych  

i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W niezbędnym 

zakresie poruszane są kwestie proceduralne oraz problematyka odpowie-

dzialności karnej podmiotów zbiorowych.  

K_W01, K_W04, K_W12 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

24 

Oprogramowanie biurowe w 

biznesie 

 

Office suite in business 

 

W ramach zajęć studenci poznają możliwości zastosowania współcze-

snego oprogramowania biurowego (arkusze kalkulacyjne i dokumenty 

tekstowe) dla prowadzenia działalności biznesowej, a także realizacji za-

dań pracowniczych. W części warsztatowej zajęć studenci trenują poznane 

K_U07, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K04 



12 

LABORATORIUM umiejętności w celu efektywnego wykonywania czynności biznesowych  

i zawodowych. 

25 

Podstawy ekonomii 

 

Introduction to economics 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi katego-

riami ekonomicznymi, zasadami funkcjonowania podmiotów gospodar-

czych na rynku, w tym rynku usług elektronicznych, oraz zależności mi-

kro- i makroekonomiczne w gospodarce zamkniętej i otwartej. 

K_W09, K_W11, K_W12 

K_U03, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

26 

Prawne formy prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

Legal forms of business 

 

do wyboru 

Przedmiot obejmuje charakterystykę możliwych form prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej wraz z określeniem optymalnych modeli dla okre-

ślonych sytuacji faktycznych. Przedmiot obejmuje zarówno działalność 

gospodarczą na rynku polskim, jak i europejskim oraz międzynarodowym. 

Przedstawia się również kwestie związana ze zmianą formy prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz problematykę transgranicznego przenie-

sienia siedziby przedsiębiorcy. 

K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W09, K_W12 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, 

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

27 

Prawo komunikacji elektro-

nicznej 

 

Electronic communications 

law 

Tematyka przedmiotu związana jest z unijnym "Europejskim kodeksem 

łączności elektronicznej". W ramach przedmiotu charakteryzuje się ramy 

prawne sieci łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej, a 

także urządzeń i usługi towarzyszące. Przedstawia się również zagadnie-

nia związane z dostępem do otwartego internetu i funkcjonowaniem plat-

form internetowych. 

K_W02, K_W08, K_W09, 

K_W11, K_W14 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, 

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 

28 

Prawo konkurencji 

 

Competition law 

 

do wyboru 

Przedmiot obejmuje charakterystykę regulacji prawnych służących prze-

ciwdziałaniu zakłóceniu konkurencji rynkowej, w szczególności prawa an-

tymonopolowego i prawa pomocy publicznej. Przedstawia się zadania re-

alizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sąd 

ochrony konkurencji i konsumentów. 

K_W02, K_W05, K_W12 

K_U02, K_U03, K_U05, K_U07 

K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

29 

Prawo podatkowe w działal-

ności gospodarczej 

 

Tax law in business 

Celem przedmiotu jest przedstawienie regulacji prawnej podatków (po-

średnich i bezpośrednich) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej. W ramach przedmiotu przedstawiona zostanie problematyka zo-

bowiązania podatkowego i przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, in-

terpretacji prawa podatkowego, deklaracji podatkowych, JPK i kontroli 

skarbowej. 

K_W02, K_W06, K_W12 

K_U03, K_U05, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

30 

Prawo sztucznej inteligencji 

 

Law of artificial intelligence 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującym prawem 

związanym z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji oraz kształtującymi 

się koncepcji kompleksowego uregulowania tej materii. Tematyka zajęć 

ogniskuje się wokół przepisów horyzontalnych dotyczących systemów 

sztucznej inteligencji, przepisów o bezpieczeństwie produktów i reguł od-

powiedzialności cywilnej związanej z systemami sztuczne inteligencji. Ma-

teria zajęć wiąże się z problematyką automatyzacji i nadzorczą rolą czło-

wieka nad systemami sztucznej inteligencji. 

K_W02, K_W08, K_W11, 

K_W14 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 
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31 

Prawo własności intelektual-

nej 

 

Intellectual property law 

Celem przedmiotu jest przedstawienie kluczowych regulacji prawa autor-

skiego i prawa własności przemysłowej w świetle prowadzenia działalności 

gospodarczej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę prawa własności 

intelektualnej w transformacji cyfrowej obrotu gospodarczego. W ramach 

przedmiotu ukazuje się zakres ochrony autorskiej, charakter osobistych  

i majątkowych praw autorskich, ochronę wizerunku, adresata korespon-

dencji, tajemnicy źródeł informacji, konsekwencji cywilnych i karnych na-

ruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych, problematykę wynalaz-

ków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 

oznaczeń geograficznych, a także zasad ochrony praw własności przemy-

słowej. 

K_W01, K_W08, K_W10, 

K_W13 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 

32 

Seminarium dyplomowe 

 

Diploma seminar 

Przedmiot ma celu zapoznanie studenta z metodologią przygotowywania 

pracy dyplomowej i przygotowanie pracy dyplomowej 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, K_U10 

K_K01, K_K03, K_K04 

33 

Strategie i modele e-biznesu 

 

E-business strategies and 

models 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze strategicznym zarządza-

niem przedsiębiorstwem w warunkach cyfrowej gospodarki, w tym sposo-

bami kreowania wartości w przedsiębiorstwie, prowadzącym działalność 

gospodarczą w Internecie. W ramach zajęć omawia się cechy przedsię-

wzięcia e-biznesowego, jego elementy składowe jak: handel elektro-

niczny, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie ob-

sługą klientów oraz zarządzanie siecią wewnętrzną firmy oraz typologia 

modeli, które są specyficzne dla prowadzenia biznesu w oparciu o wirtua-

lizację produktu i handlu elektronicznego. Student pozyskuje wiedzę na 

temat przygotowania planu strategicznego w działalności MŚP z wykorzy-

staniem wybranych modeli e-biznesu w relacjach B2B, B2C, C2C, jak rów-

nież czynników warunkujących efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem 

w przestrzeni wirtualnej. 

K_W06, K_W09,K_W11, K_W12 

K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, 

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

34 

Świadczenie pracy w Inter-

necie 

 

Work on the Internet 

do wyboru 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i różnorod-

nymi problemami związanymi ze świadczeniem pracy w Internecie. Przede 

wszystkim omawia się formy świadczenia pracy w Internecie, w tym pracę 

platformową - stosownie do propozycji UE (jako nowy sposób świadczenia 

pracy) i pracę zdalna. W dalszej kolejności przedstawia się zagadnienia 

ochrony prywatności pracownika (ochrona danych osobowych) oraz kon-

troli świadczenia pracy przez Internet. Kolejny aspekt dotyczy wynagro-

dzenia – w tym wynagrodzenie za pracę w postaci cyfrowej (m.in. wyko-

rzystanie bitCoin i tokenów), organizację pracy: elementy work-life ba-

lance z naciskiem na możliwość "pozostania off line", kontrola czasu 

pracy, warunki BHP, wykorzystywanie Internetu w celu realizacji czynno-

ści związanych z pracą (elektroniczne podpisywanie dokumentów, 

K_W03, K_W07 

K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, 

K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 



14 

dokumentacja pracownicza). W ostatnim module przedstawia się zagad-

nienia związane ze zabezpieczeniem społecznym pracownika platformo-

wego  

i zdalnego (z głównym naciskiem na koordynacje systemów zabezpiecze-

nia społecznego), a także zagadnienia wstępne polityki społecznej (poli-

tyki zatrudnienia) i oceny skutków społecznych (korzyści - zagrożenia) w 

przypadku pracy przez Internet.  

35 

Świadczenie usług drogą 

elektroniczną 

 

Electronic services 

Przedmiot poświęcony jest usługom społeczeństwa informacyjnego. W 

jego ramach przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące cachingu, ho-

stingu, monitorowania działalności, aktywnego ustalania faktów, dobro-

wolnych czynności sprawdzających i nielegalnych treści. Charakteryzo-

wane są  zagadnienia związane z dążeniem do ukształtowania przejrzy-

stego i bezpiecznego środowiska internetowego. 

K_W02, K_W08, K_W09, 

K_W11, K_W12, K_W14 

K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, 

K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

36 

Transformacja cyfrowa 

przedsiębiorstw 

 

Digital transformation of en-

terprises 

 

do wyboru 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką procesu, jakim 

jest cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa, w tym transformacja kultury 

organizacyjnej, procesów biznesowych, relacji z dostawcami, klientami  

i partnerami. Omawia się kwestie wirtualizacji pracy i zarządzania zaso-

bami ludzkimi, w tym zwłaszcza w ramach wirtualizacji zespołów projek-

towych oraz współpracy człowiek-sztuczna inteligencja. Student poznaje 

główne trendy technologiczne związane z rozwojem cyfrowej gospodarki, 

które wyznaczają nowe podejście strategiczne w biznesie oraz rozwój no-

wych modeli biznesowych i modeli przywództwa w biznesie. W części 

praktycznej zajęć, student poznaje  główne elementy planu transformacji 

cyfrowej oraz determinanty warunkujące efektywne jego wdrożenie. Stu-

dent poznaje wybrane studia przypadków transformacji cyfrowej przed-

siębiorstw w Polsce. 

K_W09, K_W11, K_W14 

K_U04, K_U07, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

37 

Umowa wdrożeniowa 

 

Implementation agreement 

Przedmiot koncentruje się wokół zagadnień związanych z czynnościami 

przedkontraktowymi, zawarciem umowy wdrożeniowej, wpływem meto-

dologii wdrażania na postanowienia umowne, brakiem należytej staran-

ności we wdrożeniu i odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie lub 

niewykonanie umowy. Wykształcenie umiejętności sporządzania umów 

wdrożeniowych zgodnie z założeniami wdrożenia, wyważenie praw i obo-

wiązków stron, a także realnego ukształtowania przedmiotu umowy  

i terminarza realizacji wdrożenia. Studenci poznają również wymogi  

i ograniczenia związane z realizacją wdrożeń finansowanych ze środków 

publicznych. 

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W11, K_W12, K_W13 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U07, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

38 

Umowy dotyczące utrzyma-

nia systemów informatycz-

nych 

Przedmiot dotyczy problemów związanych z umowami o utrzymanie sys-

temu informatycznego i możliwych sposobów ich rozwiązania w oparciu o 

postanowienia umowne. W ramach przedmiotu ukazuje się zagadnienia 

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W11, K_W12, K_W13 
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Contracts for the mainte-

nance of IT systems 

związane z zawarciem umowy o utrzymanie systemu informatycznego, jej 

zmianą i rozwiązaniem, a także odpowiedzialnością za nienależyte wyko-

nanie lub niewykonanie umowy. Studenci poznają wymogi i ograniczenia 

umów finansowanych ze środków publicznych. 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U07, K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

39 

Usługi finansowe i FinTech 

 

Financial services and Fin-

Tech 

W ramach przedmiotu prezentuje się i poddaje analizie usługi finansowe 

ze szczególnym uwzględnieniem umów, instrumentów finansowych oraz 

technologii finansowych. Student zdobywa wiedzę z zakresu usług stoso-

wanych w na rynku europejskim, a także koncepcji możliwych do wdro-

żenia w nieodległej przyszłości. Zakres przedmiotu obejmuje problema-

tyką bankowości elektronicznej i mobilnej, usług rynku kapitałowego  

i ubezpieczeniowego, technologii blockchain i Big Date, walut cyfrowych, 

crowdfunding i pożyczek P2P. Absolwent ma świadomość w zakresie prze-

kształceń sektora finansowego na skutek rozwoju innowacyjnych techno-

logii 

K_W02, K_W06, K_W08, 

K_W09, K_W10, K_W11, 

K_W12, K_W14 

K_U03, K_U06, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

40 

Wstęp do prawoznawstwa 

 

Introduction to jurispru-

dence 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami 

z obszaru prawa i prawoznawstwa. Do centralnych zagadnień należą pro-

blemy języka prawnego i prawniczego, źródła prawa, stosowanie  

i wykładnia prawa wraz omówieniem dyrektyw interpretacyjnych tekstów 

prawnych, reguł kolizyjnych i reguł wnioskowań prawniczych, zagadnienie 

systemowości wraz z praktycznymi jego konsekwencjami. Częścią skła-

dową wykładu jest także analiza społeczno - kulturowych uwarunkowań 

prawa. 

K_W01 

K_U01, K_U04 

K_K01, K_K03, K_K04 

41 

Zarządzanie danymi 

 

Data management 

 

do wyboru 

Przedmiot dotyczy europejskiej strategii w zakresie danych i dążenia do 

swobodnego oraz bezpiecznego przepływu danych w ramach Unii Euro-

pejskiej. Otwarcie danych w założeniu na przyczyniać się do stymulowania 

innowacji w produktach i usługach. W ramach przedmiotu charakteryzuje 

się warunki ponownego wykorzystywania informacji będących w posiada-

niu podmiotów sektora publicznego, świadczenie usług pośrednictwa da-

nych, problematykę  altruizmu danych, niedyskryminację w zakresie da-

nych, zagadnienia związana ze zbiorami danych o wysokiej wartości, a 

także umiędzynarodowianie danych. 

K_W02, K_W05, K_W09, 

K_W10, K_W11, K_W14 

K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, 

K_U08, K_U10 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04 
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6. Plan studiów 

                

Nazwa kierunku studiów: Prawo e-biznesu 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
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Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) w
y
k
ła

d
 

ć
w

ic
z
e
n
ia

 

la
b
o
ra

to
ri

u
m

 

s
e
m

in
a
ri

u
m

 

w
y
k
ła

d
 

ć
w

ic
z
e
n
ia

 

la
b
o
ra

to
ri

u
m

 

s
e
m

in
a
ri

u
m

 

ra
z
e
m

 l
ic

z
b
a
 

g
o
d
z
in

 z
a
ję

ć
  

s
p
o
s
ó
b
 w

e
ry

-

fi
k
a
c
ji
  

P
u
n
k
ty

 E
C
T
S
 

O
b
o
w

ią
z
-

k
o
w

y
 /

 F
a
-

k
u
lt
a
ty

w
n
y
 

Dyscyplina 
(y) do któ-

rej odnosi 

się przed-
miot  

Jednostka organiza-

cyjna 

SEMESTR I zimowy SEMESTR II letni       

1 Wstęp do prawoznawstwa 20 10             30 E/Z 6 O  
nauki 

prawne 

Katedra Teorii  

i Filozofii Prawa  

2 Podstawy ekonomii 20 10             30 E/Z 6 O  
ekonomia  
i finanse 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  

3 
Prawo własności intelektual-

nej 
20 10             30 Z/Z 4 O  

nauki 

prawne 

Instytut Prawa Cywil-

nego  

4 
Administracyjnoprawne oto-
czenie biznesu 

20 14             34 E/Z 6 O  
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Admi-
nistracyjnych  

5 

Obsługa systemów informa-
cji prawnej  
i ekonomicznej  
LABORATORIUM 

  

 

14           14 Z  2 O  
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-

munikacji Elektro-
nicznej 

6 
Odpowiedzialność karna  

w obrocie gospodarczym 
20 10             30 E/Z 6 O  

nauki 

prawne 

Katedra Prawa Kar-
nego Materialnego / 
Katedra Prawa o Wy-

kroczeniach, Karnego 

Skarbowego  
i Gospodarczego 

7 
Oprogramowanie biurowe  
w biznesie 
LABORATORIUM 

  

 

10           10 Z 2 O  
ekonomia  
i finanse 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  
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8 Szkolenie BHP   4             4 Z   O     

9 

Przedmiot do wyboru 1:   14             14 Z 3 O/F     

Business Intelligence                         
ekonomia  
i finanse 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  

Transformacja cyfrowa 
przedsiębiorstw 

                        
ekonomia  
i finanse 

Instytut Prawa Cywil-
nego/Instytut Nauk 
Ekonomicznych 

10 
Dzieje polskiego systemu 
gospodarczego 

        20 10     30 Z/Z 5 O  historia 
Instytut Historii Pań-
stwa i Prawa  

11 
Elektroniczne umowy han-
dlowe 

        10 20     30 Z/Z 4 O  
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-

nicznej 

12 
Odpowiedzialność cywilna  
w transakcjach handlowych 

        20 10     30 E/Z 4 O  
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywil-
nego  

13 
Metody identyfikacji elektro-
nicznej w obrocie handlo-
wym 

        10 14     24 E/Z 5 O  
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-

blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

14 
Świadczenie usług drogą 
elektroniczną 

        14 14     28 E/Z 4 O  
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  

i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

15 

Przedmiot do wyboru 2:           14     14 Z 3 O/F     

Prawne formy prowadzenia 
działalności gospodarczej 

                        
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Admi-
nistracyjnych / In-
stytut Prawa Cywil-
nego  

Ochrona prawna programu 
komputerowego 

                        
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-

blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 
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RAZEM 100 72 24 0 74 82 0 0 352 7E 60       
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Dyscyplina 
(y) do któ-
rej odnosi 

się przed-
miot  

Jednostka organiza-
cyjna 

SEMESTR III zimowy SEMESTR IV letni       

1 
Elementy postępowania cy-
wilnego 

20 20             40 E/Z 7 O  
nauki 
prawne 

Instytut Prawa Cywil-
nego  

2 
Ochrona danych osobowych  
i polityki bezpieczeństwa 

20 20             40 E/Z 7 O  
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Kon-
stytucyjnego / Cen-

trum Badań Proble-
mów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

3 Umowa wdrożeniowa 20 20             40 Z/Z 6 O  
nauki 

prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-

munikacji Elektro-
nicznej 

4 
Prawo komunikacji elektro-
nicznej  

20 20             40 E/Z 6 O  
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-

blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

5 

Przedmiot do wyboru 3:   14             14 Z 3 O/F     

Konsument w e-commerce                         
nauki 

prawne 

Instytut Prawa Cywil-
nego/Instytut Nauk 

Ekonomicznych 

Świadczenie pracy  

w Internecie 
                        

nauki 

prawne 

Instytut Prawa Cywil-

nego  
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6 

Język obcy   40             40     O/F   

Studium Praktycznej 

Nauki Języków Ob-
cych 

Język obcy           40     40     O/F   

Studium Praktycznej 

Nauki Języków Ob-
cych 

7 Cyberprzestępczość         20 20     40 E/Z 6 O  
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-

nicznej / Katedra 
Kryminologii  
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie / Katedra 

Prawa Karnego Mate-
rialnego 

8 Etyka w e-biznesie         10       10 Z 2 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekono-
micznych / Katedra 
Teorii i Filozofii 
Prawa  

9 
E-biznes na jednolitym 
rynku UE 

        20 20     40 E/Z 7 O 
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Mię-

dzynarodowego  
i Europejskiego 

10 E-government         20       20 Z 4 O 
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Admi-
nistracyjnych / Cen-
trum Badań Proble-

mów Prawnych  

i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

11 
Prawo podatkowe w działal-
ności gospodarczej 

        20 10     30 E/Z 6 O 
ekonomia  
i finanse 

Katedra Prawa Finan-
sowego 

12 

Przedmiot do wyboru 4:           14     14 Z 3 O/F     

Międzynarodowy e-com-
merce 

                        
ekonomia  
i finanse 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  

Marketing internetowy                         
ekonomia  

i finanse 

Instytut Nauk Ekono-

micznych  

13 Przedmiot do wyboru*          14       14 Z 3 O/F     
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RAZEM 80 134 0 0 104 104 0 0 422 6E 60       

III ROK 
              

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 
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Dyscyplina 
(y) do któ-
rej odnosi 

się przed-
miot  

Jednostka organiza-
cyjna 

SEMESTR V zimowy SEMESTR VI letni       

1 Prawo sztucznej inteligencji 20 20             40 E/Z 5 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-

blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-

nicznej 

2 Cyberbezpieczeństwo 20               20 Z   2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

3 Strategie i modele e-biznesu 14 20             34 E/Z 4 O 
ekonomia  
i finanse 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  

4 Język obcy   40             40 E  12 O 
nauki 
prawne 

Studium Praktycznej 

Nauki Języków Ob-
cych 

5 

Przedmiot do wyboru 5:   14             14 Z 3 O/F     

Dowody elektroniczne                         
nauki 

prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

Prawo konkurencji                         
nauki 
prawne 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  

6 Przedmiot do wyboru*    14             14 Z 3 O/F     

7 Seminarium dyplomowe       20         20       
nauki 
prawne 
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              20 20 Z 18 O/F 
nauki 

prawne 
  

8 Usługi finansowe i FinTech         20 10     30 E/Z 4 O 
ekonomia  

i finanse 

Katedra Prawa Finan-

sowego 

9 
Umowy dotyczące utrzyma-
nia systemów informatycz-
nych 

        10 14     24 Z/Z 2 O 
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

10 
Finansowanie projektów  
e-biznesowych 

        20 10     30 E/Z 4 O 
ekonomia  
i finanse 

Instytut Nauk Ekono-
micznych  

11 

Przedmiot do wyboru 6:           14     14 Z 3 O/F     

Zarządzanie danymi                         
nauki 
prawne 

Centrum Badań Pro-
blemów Prawnych  
i Ekonomicznych Ko-
munikacji Elektro-
nicznej 

Ochrona inwestycyjna                         
nauki 
prawne 

Katedra Prawa Mię-
dzynarodowego  
i Europejskiego 

RAZEM 54 108 0 20 50 48 0 20 300 5E 60       

 
* Wybór z oferty przedmiotów do wyboru uchwalanych przez Radę 
Wydziału           
Obowiązkowe szkolenie BHP do zrealizowania na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenie zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć ure-
gulowane są w odrębnych przepisach) 

Obowiązkowy lektorat z j. polskiego dla cudzoziemców  będzie realizowany w wymiarze 120 godz.- 8 ECTS , rozliczenie egzaminu  w semestrze IV  (za-
sady odbywania zajęć uregulowane są w odrębnych przepisach) 

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
O/F - Obligatoryjna grupa przed-
miotów fakultatywnych               
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Zestawienie godzin dydaktycznych, ze specyfikacją typów modułów zajęć oraz liczby egzaminów i pkt. ECTS: PRAWO E-BIZNESU - studia 

niestacjonarne pierwszego stopnia 
                

Rok studiów  W Ćw L S 
suma go-

dzin 

Punkty 

ECTS 
egzaminy 

    

I rok  174 154 24 0 352 60 7E 
    

II rok  184 238 0 0 422 60 6E 
    

III rok  104 156 0 40 300 60 5E 
    

Razem  462 548 24 40 1074 180 18 
    

 


