Polityka kształcenia
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
§1
Kompetencje
Za realizację wydziałowej polityki kształcenia odpowiada Dziekan Wydziału przy udziale
Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej, Wydziałowych Zespołów Doskonalenia
Jakości Kształcenia i Rady Wydziału.
§2
Doskonalenie programu i planu studiów
1. Program i plan studiów danego kierunku podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.
2. Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna dokonuje przeglądu programów i planów
studiów na wszystkich kierunkach oraz opiniuje zmiany w programach i planach studiów,
także w trakcie cyklu kształcenia.
3. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim
wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.
4. Dziekan Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem studiów Intellectual Property and
New Technologies uwzględnia rekomendacje Komitetu Wykonawczego dla tego
kierunku powołanego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim a Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) i Urzędem
Patentowym RP (UPRP) w zakresie kształtu i realizacji programu kształcenia, biorąc pod
uwagę cel procesu dydaktycznego oraz możliwości organizacyjne Wydziału.
§3
Doskonalenie jakości kształcenia
1. Do zadań Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia należy
monitorowanie wydziałowych procedur w zakresie realizacji efektów kształcenia oraz
opiniowanie stopnia realizacji efektów kształcenia na kierunkach studiów I stopnia, II
stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa i
Administracji UJ.
2. Do zadań Dziekana Wydziału należy w szczególności:
a. aktywne i stałe wspieranie procesu podnoszenia kompetencji dydaktycznych
pracowników Wydziału we współpracy z centralnymi jednostkami Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
b. opracowanie wewnątrzwydziałowego systemu ankiet oraz pogłębionych wywiadów z
uczestnikami procesu kształcenia,
c. organizacja i koordynacja hospitacji zajęć,
d. opracowanie rekomendacji dotyczących materiałów dydaktycznych,
e. opracowanie rekomendacji dotyczących przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz
ocena i monitorowanie sposobu weryfikacji efektów uczenia się.
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§4
Zasady uruchamiania zajęć pomocniczych
Przedmioty obowiązkowe:
a. jednosemestralne realizowane w wymiarze 45 godzin wykładu są uzupełnione o
zajęcia pomocnicze w wymiarze do 30 godzin,
b. dwusemestralne realizowane w wymiarze 60 godzin wykładu są uzupełnione o
zajęcia pomocnicze w wymiarze do 60 godzin,
c. dwusemestralne realizowane w wymiarze 180 godzin wykładu są uzupełnione o
zajęcia pomocnicze w wymiarze do 120 godzin.
2. Przedmioty podstawowe:
a. jednosemestralne realizowane w wymiarze 45 godzin wykładu lub konwersatorium
mogą być uzupełnione o zajęcia pomocnicze w wymiarze do 30 godzin,
b. przedmioty dwusemestralne realizowane są w wymiarze 60 godzin wykładu lub
konwersatorium mogą być uzupełnione o zajęcia pomocnicze w wymiarze do 60
godzin.
3. Zajęcia pomocnicze w ramach przedmiotów specjalizacyjnych mogą być uruchomione w
wyjątkowych przypadkach, po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję ProgramowoDydaktyczną i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.
4. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych odpowiada co najmniej 60 %
godzin zaplanowanych dla studiów stacjonarnych.
1.

§5
Zgłoszenia przedmiotu
1. Pracownicy badawczo-dydaktyczni lub pracownicy dydaktyczni (koordynatorzy
przedmiotu) przedkładają Dziekanowi Wydziału zgłoszenia nowych oraz
zmodyfikowanych przedmiotów, w terminie określonym przez Dziekana, na formularzu
zgłoszenia przedmiotu po uzyskaniu akceptacji kierownika katedry.
2. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału dokonuje zgłoszenia przedmiotu z
własnej inicjatywy, na formularzu zgłoszenia przedmiotu.
3. W formularzu zgłoszenia przedmiotu zamieszcza się w szczególności:
a. nazwę przedmiotu wraz z jej tłumaczeniem na język angielski lub język polski w
przypadku przedmiotów prowadzonych w języku obcym,
b. język przedmiotu,
c. koordynatora przedmiotu lub innych prowadzących zajęcia,
d. planowane efekty uczenia się oraz przewidywane cele kształcenia i treść przedmiotu,
e. główną formę kształcenia oraz ewentualnie pomocniczą formę kształcenia,
f. sposób prezentacji treści: stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie,
g. ewentualnie potrzebę opracowania e-podręcznika do przedmiotu,
h. liczbę godzin dydaktycznych wraz z liczbą punktów ECTS,
i. lata studiów, na których ma zostać uruchomiony dany przedmiot,
j. przeznaczenie przedmiotu dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, albo
studentów zagranicznych,
k. proponowany termin zajęć, w tym ewentualnie możliwość ich prowadzenia w bloku
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zajęć,
l. ewentualne wymagania wstępne, w szczególności zaliczenia innych przedmiotów,
m. formę i warunki zaliczenia przedmiotów i zajęć pomocniczych,
n. ewentualnie możliwość prowadzania przedmiotu w mini-cyklu lub maxi-cyklu.
4. W przypadku aktualizacji przedmiotu, jego zawieszenia lub rezygnacji z jego
prowadzenia pracownik wypełnia formularz w odpowiednich polach.
5. Na kierunku Prawo oferowanych jest 10 przedmiotów obowiązkowych, w tym jeden do
wyboru przez studenta z trzech przedmiotów historycznoprawnych, oraz 24 przedmioty
podstawowe, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Katedry prowadzące
przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo nie uruchamiają przedmiotów
podstawowych.
6. Zmiana struktury organizacyjnej nie wpływa na status dotychczas oferowanych
przedmiotów podstawowych.
§6
Kryteria oceny zgłaszanego przedmiotu
1. Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna opiniuje zgłoszenia przedmiotów,
biorąc pod uwagę treść zgłoszenia, w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.
2. Kryteriami formalnymi są:
a. kompletność zgłoszenia przedmiotu,
b. zasadność uruchomienia przedmiotu w ramach pensum pracownika,
c. zasadność uruchomienia przedmiotu na danym kierunku lub trybie studiów,
d. zasadność uruchomienia przedmiotu w cyklu zwyczajnym, mini-cyklu, maxi-cyklu lub
ich prowadzenia w bloku zajęć,
e. liczba uczestników zajęć prowadzonych przez zgłaszającego pracownika w poprzednim
roku akademickim,
f. zasadność uruchomienia pomocniczej formy kształcenia do przedmiotu,
g. możliwości organizacyjne i lokalowe Wydziału.
3. Kryteriami merytorycznymi są:
a. przydatność dydaktyczna przedmiotu dla osiągnięcia kierunkowych efektów
kształcenia,
b. zgodność treści przedmiotu ze strategią rozwoju Wydziału,
c. cele kształcenia, efekty uczenia się oraz związek przedmiotu z prowadzonymi
badaniami naukowymi,
d. treści programowe i ich zbieżność z treścią innych przedmiotów obowiązkowych,
podstawowych lub specjalizacyjnych oraz efektami uczenia się na danym kierunku,
e. dostosowanie formy kształcenia i warunków zaliczenia przedmiotu do treści
kształcenia, celów kształcenia i efektów uczenia się oraz sposobu prowadzenia zajęć,
f. bilans punktów ECTS,
g. lata studiów, na których uruchamiany jest dany przedmiot,
h. zasadność określenia wymagań wstępnych, w szczególności zaliczenia innych
przedmiotów.
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§7
Plan i program studiów
1. Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna uchwala propozycję zmian w programie
i planie studiów, które zatwierdza Rada Wydziału.
2. Na polecenie Dziekana Wydziału pracownicy uzupełniają oraz aktualizują sylabusy w
systemie.
§8
Plan działalności dydaktycznej
1. Dziekan Wydziału może zwrócić się do kierowników katedr o przekazanie planu
działalności dydaktycznej katedry na kolejny rok akademicki.
2. Plan działalności dydaktycznej może obejmować w szczególności:
a. wykaz pracowników,
b. wykaz planowanych zajęć dydaktycznych wraz z planowanym godzinowym
obciążeniem,
c. informacje o ulgach w pensum, urlopach naukowych, nowych zatrudnieniach oraz
zajęciach zleconych.
§9
Harmonogram przedmiotów uruchamianych w danym roku akademickim
1. Dziekan Wydziału sporządza harmonogram przedmiotów oferowanych na następny rok
akademicki na podstawie aktualnego programu i planu studiów oraz biorąc pod uwagę
zgłoszenia przedmiotu i plany działalności dydaktycznej.
2. Harmonogram przedmiotów dla danego kierunku jest publikowany na stronie internetowej
Wydziału.
3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może dokonywać zmian w
harmonogramie w trakcie roku akademickiego.
4. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uruchomienie
przedmiotu specjalizacyjnego poniżej ustalonego w załączniku 2 limitu uczestników zajęć.
§ 10
Terminy egzaminów
1. Kierownicy katedr przekazują Dziekanowi Wydziału propozycję dat przynajmniej trzech
terminów egzaminów lub zaliczeń przedmiotów, w tym przynajmniej dwa w danej sesji:
a. do dnia 31 października z przedmiotów, które rozpoczynają się w semestrze zimowym,
b. do dnia 31 marca z przedmiotów, które rozpoczynają się w semestrze letnim.
2. Przynajmniej jeden termin egzaminu musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i
przynajmniej jeden w sesji poprawkowej.
3. Terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną mogą być wyznaczone nie
wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji, a w przypadku przedmiotów
całorocznych – jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. Dla studentów, którzy
powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek kierownika katedry może wyrazić
zgodę na egzamin w innym terminie.
4. Dziekan Wydziału dokonuje oceny propozycji rozłożenia terminów egzaminów i
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występuje, w razie potrzeby, do kierowników katedr o dokonanie zmian w niezbędnym
zakresie, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego przebiegu egzaminów i słusznymi
interesami studentów. Samorząd studentów wyraża opinie i może skierować wniosek do
Dziekana Wydziału w sprawach określenia terminów egzaminów.
5. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w minicyklu, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku
wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.

§ 11
Specyfikacja uruchamianych przedmiotów
1. Limity uczestników grup zajęciowych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wymiar godzin dydaktycznych przypisanych do poszczególnych form kształcenia określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wymiar punktów ECTS dla kierunkach Prawo i Administracja określa załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
4. Wymiar punktów ECTS dla kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów
określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Wymiar punktów ECTS dla kierunku Intellectual Property and New Technologies określa
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12
Specyfika kierunku Intellectual Property and New Technologies
1. Zajęcia z grupy przedmiotów fakultatywnych odbywają się w limitowanych grupach.
2. Prowadzący zajęcia z grupy przedmiotów fakultatywnych określa maksymalny limit
studentów na zajęciach w danym roku akademickim.
3. Przedmiot fakultatywny prowadzony w innej formie niż wykład jest uruchamiany, jeśli
zgłosiło się minimum 8 studentów.
4. Seminaria magisterskie prowadzone są w grupach od 5 do 10 studentów.
5. W uzasadnionych przypadkach na kierunku Intellectual Property and New Technologies, za
zgodą Dziekana Wydziału możliwe jest uruchomienie przedmiotu poniżej ustalonego
limitu.
6. Zasady określone w polityce kształcenia stosuje się odpowiednio do kierunku Intellectual
Property and New Technologies, chyba że co innego wynika z treści przepisów.
§ 13
Postanowienie końcowe
Określone w polityce kształcenia zasady dotyczące katedr odnoszą się także do innych
jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną.
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Załącznik nr 1
Przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo – stacjonarne i niestacjonarne
1.
2.
3.
4.

Prawo konstytucyjne
Wstęp do prawoznawstwa
Logika dla prawników
jeden do wyboru z trzech następujących: Historia państwa i prawa polskiego, Powszechna
historia prawa, Prawo rzymskie
5. Prawo administracyjne
6. Prawo cywilne
7. Prawo karne (materialne)
8. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
9. Postępowanie cywilne
10. Proces karny

Przedmioty podstawowe na kierunku Prawo – stacjonarne i niestacjonarne
1. Historia doktryn politycznych i prawnych
2. Historia nowożytnej administracji
3. Historia państwa i prawa polskiego
4. Kryminalistyka
5. Kryminologia
6. Polityka gospodarcza
7. Powszechna historia prawa
8. Prawo finansowe
9. Prawo gospodarcze i handlowe
10. Prawo karne wykonawcze
11. Prawo kościelne i wyznaniowe
12. Prawo medyczne z elementami bioetyki
13. Prawo międzynarodowe publiczne
14. Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
15. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
16. Prawo prywatne międzynarodowe
17. Prawo rolne
18. Prawo rzymskie
19. Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
20. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
21. Prawo własności intelektualnej
22. Publiczne prawo gospodarcze
23. Socjologia prawa
24. Współczesne ustroje państwowe
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Załącznik nr 2.
Limity uczestników grup zajęciowych
Prawo stacjonarne

Prawo
niestacjonarne

1.

Wykład z przedmiotu
specjalizacyjnego
jest prowadzony

w grupie co
najmniej 30
uczestników

w grupie co
najmniej 20
uczestników

2.

Wykład w języku obcym dla
studentów zagranicznych jest
prowadzony
Wykład w języku obcym dla
studentów polskich i zagranicznych
jest prowadzony
Zajęcia pomocnicze są prowadzone

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 20
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników
w grupie co
najmniej
155
uczestników
w grupie od 5 do
10 uczestników

3.

4.

Administracja I
stopnia stacjonarne
w grupie co
najmniej 30
uczestników

Administracja
I stopnia niestacjonarne
w grupie co
najmniej 20
uczestników

Administracja
II stopnia stacjonarne
w grupie co
najmniej 20
uczestników

Administracja
II stopnia niestacjonarne
w grupie co
najmniej 30
uczestników

PWINM

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników

w grupie co
najmniej 8
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników
w grupie co
najmniej 15
uczestników

w grupie od 5 do
10 uczestników

w grupie od 5
do 10
uczestników
-

w grupie od 5
do 10
uczestników
-

w grupie od 5
do 10
uczestników
-

w grupie od 5
do 15
uczestników
-

w grupie co
najmniej 30
uczestników

5.

Seminarium jest prowadzone

w grupie od 5 do
10 uczestników

6.

Proseminarium jest prowadzone

w grupie od 10 do 20
uczestników

7.

Warsztaty przygotowujące
do konkursów międzynarodowych są
prowadzone
Warsztaty kształcące umiejętności są
prowadzone

bez limitu
uczestników

bez limitu
uczestników

bez limitu
uczestników

bez limitu
uczestników

bez limitu
uczestników

bez limitu
uczestników

bez limitu
uczestników

w grupie od 10 do
30 uczestników

w grupie od 10 do
30 uczestników

w grupie od 10 do
30 uczestników

9.

Lektorat jest prowadzony

w grupie od 10 do
20 uczestników

w grupie od 10 do
20 uczestników

w grupie od 10 do
20 uczestników

10.

Konwersatorium jest
prowadzone

w grupie od 20 do
40 uczestników

w grupie od 20 do
40 uczestników

w grupie od 20 do
40 uczestników

w grupie od 10
do 30
uczestników
w grupie od 8
do 20
uczestników
w grupie od 20
do 40
uczestników

w grupie od 10
do 30
uczestników
w grupie od 10
do 20
uczestników
w grupie od 20
do 40
uczestników

w grupie od 10
do 30
uczestników
w grupie od 8
do 20
uczestników
w grupie od 20
do 40
uczestników

w grupie od 10
do 40
uczestników
w grupie od 10
do 20
uczestników
w grupie od 20
do 40
uczestników

8.

-

-

7

11.

Szkolenie jest prowadzone

w grupie od 15 do 35
uczestników

w grupie od 15 do
35 uczestników

w grupie od 15 do
35 uczestników

12.

Projekt jest prowadzony

w grupie od 10 do 15
uczestników

w grupie od 8 do
15 uczestników

w grupie od 10 do
15 uczestników

.
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w grupie od 15
do 35
uczestników
w grupie od 8
do 15
uczestników

w grupie od 15
do 35
uczestników
w grupie od 10
do 15
uczestników

w grupie od 15
do 35
uczestników
w grupie od 8
do 15
uczestników

w grupie od 15
do 35
uczestników
w grupie od 10
do 15
uczestników

Załącznik nr 3.
Wymiar godzin dydaktycznych form kształcenia
Forma kształcenia
Wykład

Warsztat

Ćwiczenia

Seminarium
Proseminarium
Konwersatorium

Szkolenie

Projekt

Liczba godzin
PRAWO
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60180Niestacjonarne: 10-1421-28-42-112
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60120Niestacjonarne: 10-1421-28-42-84
Stacjonarne: 60
Niestacjonarne: 42
Stacjonarne: 60
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45
Niestacjonarne:
10-14-21-28
Stacjonarne:
10-14-20-21
Niestacjonarne:
10-14-21
Stacjonarne:
10-14-20-21-30
Niestacjonarne:
10-14-21

Liczba godzin
Administracja I stopnia
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne: 30
Niestacjonarne: 21
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45
Niestacjonarne:
10-14-21-28
Stacjonarne:
10-14-20-21
Niestacjonarne:
10-14-21
Stacjonarne:
10-14-20-21-30
Niestacjonarne:
10-14-21

9

Liczba godzin
Administracja II stopnia
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-21-28-42
Stacjonarne: 60
Niestacjonarne: 42
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45
Niestacjonarne:
10-14-21-28
Stacjonarne:
10-14-20-21
Niestacjonarne:
10-14-21
Stacjonarne:
10-14-20-21-30
Niestacjonarne:
10-14-21

Liczba godzin
PWINM
Stacjonarne:
10-14-15-20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-12-14-15-21-28-42
Stacjonarne:
10-14-15-20-21-30-45
Niestacjonarne:
10-14-15-21-28
Stacjonarne:
10-14-15 20-21-30-45-60
Niestacjonarne:
10-14-15-21-28-42
Stacjonarne: 30
Niestacjonarne: 21
Stacjonarne:
10-14-20-21-30-45
Niestacjonarne:
10-14-21-28
Stacjonarne:
10-14-20-21
Niestacjonarne:
10-14-21
Stacjonarne:
10-14-20-21-30
Niestacjonarne:
10-14-21

Załącznik nr 4.
Wymiar punktów ECTS dla kierunku Prawo i Administracja
Zasady punktacji:

Prawo stacjonarne

Prawo niestacjonarne

Administracja I
stopnia - stacjonarne

Administracja I stopnia
- niestacjonarne

Administracja II
stopnia - stacjonarne

1.

wykład obowiązkowy

42 g. (2 s.) 11 pkt
28 g. (1 s.) 9 pkt

60 g. (2 s.) 11 pkt
45 g. (1 s.) 9 pkt

wykład podstawowy

3.

wykład
specjalizacyjny

112 g. (2 s.) 22 pkt
42 g. (2 s.) 11 pkt
28 g. (1 s.) 9 pkt
42 g. (2 s.) 9 pkt
28 g. (1 s.) 7 pkt
28 g. (1 s.) 6 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

60 g. (2 s.) 11 pkt
45 g. (1 s.) 9 pkt

2.

seminarium

5.
6.

proseminarium
lektorat
(obowiązkowy, jeden
nowożytny)
lektorat prawniczy
(fakultatywny, łacina)
lektorat prawniczy
(fakultatywny, język
prawniczy)
Szkoła Prawa
Obcego

60 g. (2 s.) 9 pkt
45 g. (1 s.) 7 pkt
45 g. (1 s.) 6 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
Seminarium
licencjackie 30 g. (1 s.)
10 pkt
5 pkt

42 g. (2 s.) 9 pkt
28 g. (1 s.) 7 pkt
28 g. (1 s.) 6 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

4.

180 g. (2 s.) 22 pkt
60 g. (2 s.) 11 pkt
45 g. (1 s.) 9 pkt
60 g. (2 s.) 9 pkt
45 g. (1 s.) 7 pkt
45 g. (1 s.) 6 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
IV rok 60 g. (2 s.) 4 pkt
V rok 60 g. (2 s.) 20 pkt

60 g. (2 s.) 9 pkt
45 g. (1 s.) 7 pkt
45 g. (1 s.) 6 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
I rok 60 g. (2 s.) 4 pkt
II rok 60 g. (2 s.) 20
pkt
3 pkt

7.
8.

9.

10.
11.

poradnia prawna
praktyka zawodowa

Administracja II
stopnia niestacjonarne
42 g. (2 s.) 11 pkt
28 g. (1 s.) 9 pkt
42 g. (2 s.) 9 pkt
28 g. (1 s.) 7 pkt
28 g. (1 s.) 6 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

III rok 60 g. (2 s.) 2 pkt
8 pkt

IV rok 42 g. (2 s.) 4 pkt
V rok 42 g. (2 s.) 20
pkt
III rok 42 g. (2 s.) 2 pkt
8 pkt

2 pkt

2 pkt

-

-

-

-

2 pkt

2 pkt

-

-

-

-

•
•
•
•
•
•
•
•

Seminarium licencjackie
21 g. (1 s.) 10 pkt
5 pkt

I rok 42 g. (2 s.) 4 pkt
II rok 42 g. (2 s.) 20
pkt
3 pkt

Szkoła Prawa Austriackiego 15 pkt (Wstęp do prawa austriackiego)
Szkoła Prawa Francuskiego 20 pkt (Prawniczy język francuski – 2 pkt) (Wstęp do prawa francuskiego –18 pkt)
Szkoła Prawa Niemieckiego 20 pkt (Prawniczy język niemiecki – 2 pkt) (Wstęp do prawa niemieckiego – 18 pkt)
Szkoła Prawa Ukraińskiego 11 pkt (język ukraiński -2 pkt) (Wstęp do prawa ukraińskiego – 9 pkt)
Szkoła Prawa Słowackiego 15 pkt (język słowacki - 2 pkt) (Wstęp do prawa słowackiego – 13 pkt)
Szkoła Prawa Hiszpańskiego 12 pkt (Prawniczy język hiszpański - 2 pkt) (Wstęp do prawa hiszpańskiego - 10 pkt)
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej 12 pkt Szkoła Prawa i Kultury Japońskiej 12 pkt
Szkoła Prawa Amerykańskiego (jakokurs dokształceniowy, możliwe przyznanie 18 punktów ECTS indywidualną decyzją). fakultatywne warsztaty
Legal English Workshop i Advanced Legal English Workshop po 7 pkt ECTS
15 pkt
15 pkt
15 pkt
15 pkt
15 pkt
15 pkt
2 pkt (za 1 m-c)
2 pkt (za 1 m-c)
2 pkt (za 1 m-c)
2 pkt (za 1 m-c)
2 pkt (za 1 m-c)
2 pkt (za 1 m-c)
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12.

warsztat

13.

konwersatorium

14.

projekt

15.

szkolenie

16.

zajęcia pomocnicze

17.

przedmiot w języku
obcym
wychowanie
fizyczne

18.

60 g. (2 s.) 6 pkt
45 g. (1 s.) 5 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
45 g. (1 s.) 6 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
120 g. (2 s.) 0 pkt*
60 g. (2 s.) 0 pkt
45 g. (1 s.) 0 pkt
30 g. (1 s.) 0 pkt
21 g. (1 s.) 0 pkt
20 g. (1 s.) 0 pkt
14 g. (1 s.) 0 pkt
10 g. (1 s.) 0 pkt
dodatkowy 1 pkt
0 pkt

42 g. (2 s.) 6 pkt
28 g. (1 s.) 5 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

28 g. (1 s.) 6 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

84 g. (2 s.) 0 pkt*
42 g. (2 s.) 0 pkt
28 g. (1 s.) 0 pkt
21 g. (1 s.) 0 pkt
14 g. (1 s.) 0 pkt
10 g. (1 s.) 0 pkt

dodatkowy 1 pkt
-

60 g. (2 s.) 6 pkt
45 g. (1 s.) 5 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
45 g. (1 s.) 6 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
60 g. (2 s.) 0 pkt
45 g. (1 s.) 0 pkt
30 g. (1 s.) 0 pkt
21 g. (1 s.) 0 pkt
20 g. (1 s.)0 pkt
14 g. (1 s.) 0 pkt
10 g. (1 s.) 0 pkt

42 g. (2 s.) 6 pkt
28 g. (1 s.) 5 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

dodatkowy 1 pkt

dodatkowy 1 pkt

0 pkt

28 g. (1 s.) 6 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

42 g. (2 s.) 0 pkt
28 g. (1 s.) 0 pkt
21 g. (1 s.) 0 pkt
14 g. (1 s.) 0 pkt
10 g. (1 s.) 0 pkt

-

11

60 g. (2 s.) 6 pkt
45 g. (1 s.) 5 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
45 g. (1 s.) 6 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
30 g. (1 s.) 4 pkt
21 g. (1 s.) 3 pkt
20 g. (1 s.) 3 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt
60 g. (2 s.) 0 pkt
45 g. (1 s.) 0 pkt
30 g. (1 s.) 0 pkt
21 g. (1 s.) 0 pkt
20 g. (1 s.) 0 pkt
14 g. (1 s.) 0 pkt
10 g. (1 s.) 0 pkt

42 g. (2 s.) 6 pkt
28 g. (1 s.) 5 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

dodatkowy 1 pkt

dodatkowy 1 pkt

-

28 g. (1 s.) 6 pkt
21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

21 g. (1 s.) 4 pkt
14 g. (1 s.) 2 pkt
10 g. (1 s.) 2 pkt

42 g. (2 s.) 0 pkt
28 g. (1 s.) 0 pkt
21 g. (1 s.) 0 pkt
14 g. (1 s.) 0 pkt
10 g. (1 s.) 0 pkt

-

Załącznik nr 5
Wymiar punktów ECTS dla kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów - STUDIA STACJONARNE

I ROK
Przedmiot
semestr

w tym godzin

Ogółem
godzin

Wykład

Ćwiczeń

EGZAMIN /
ZALICZENIE

Obow./ Fakult.

Punkty ECTS

Warsztat

Semestr zimowy
Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych
Wprowadzenie do systemu prawa
Filozofia prawa i etyka
Podstawy ekonomii z elementami zarządzania
Informatyka
WF
BHK
Przedmioty do wyboru (1 z 2):
Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej
Media w Polsce i na świecie

I
I
I
I
I
I
I
I

Wprowadzenie do prawa cywilnego
Podstawy postępowania cywilnego
Elementy prawa gospodarczego
Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej
W-F
Przedmioty do wyboru (1 z 2):

II
II
II
II
II
II

30
60
30
45
30
30
5
15

30
30
30
15

EGZAMIN
EGZAMIN

30

EGZAMIN

30

EGZAMIN

30
30
5
15

EGZAMIN
ZALICZENIE
ZALICZENIE
EGZAMIN

O
O
O
O
O
O
O

4
8
4
6
5
0
0
3

F
F

Semestr letni

Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego
Wprowadzenie do prawa europejskiego
Przedmioty do wyboru (1 z 2):
Elementy prawa finansowego i podatkowego
Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

45
30
30
45
30
30

30
30
15
30
15

15
15
15
30
15

EGZAMIN
EGZAMIN
EGZAMIN
EGZAMIN
ZALICZENIE
EGZAMIN

O
O
O
O
O

7
4
4
7
0
5

F
F
II

15

15

3

EGZAMIN

F
F

12

II ROK
w tym godzin
Przedmiot

semestr

Ogółem
godzin

Wykład

Ćwiczeń

Warsztat

EGZAMIN /
ZALICZENIE

Obow./
Fakult.

Punkty ECTS

Semestr zimowy
Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych

III

45

30

15

EGZAMIN

O

7

Prawo autorskie i prawa pokrewne

III

45

30

15

EGZAMIN

O

7

15
15

EGZAMIN
EGZAMIN

O
O

7
6

ZALICZENIE

O

0

Prawo prasowe, radiofonii i telewizji
Ochrona konkurencji

III
III

45
30

Język obcy

III

30

Przedmioty do wyboru (1z2):
Marketing innowacji
Ochrona dóbr osobistych

III

15

30
15

30
15

3

ZALICZENIE

F
F

Semestr letni
Prawo wzorów przemysłowych

IV

30

15

15

EGZAMIN

O

5

Prawo znaków towarowych

IV

45

30

15

EGZAMIN

O

7

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

IV

30

15

15

EGZAMIN

O

5

15

EGZAMIN

O

7

30

ZALICZENIE

Ochrona konsumentów

IV

45

Język obcy
Przedmioty do wyboru (1z2):
Prawo reklamy

IV
IV

30
15

30

15

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
Przedmioty do wyboru w języku obcym (1 z 2):
Copyright law
Industrial property law

0
3

ZALICZENIE

F
IV

15

15

3

ZALICZENIE

F
F

13

III ROK
w tym godzin
Przedmiot

semestr

Ogółem
godzin

Wykład

Forma
zaliczenia

Obow./ Fakult.

Punkty ECTS

30

ZALICZENIE
ZALICZENIE

O
O

14
12

15
15

EGZAMIN
EGZAMIN
ZALICZENIE

O
O

6
4
4

Ćwiczeń

Warsztat

Przedmioty
całoroczne
Seminarium
Praktyka (6 m-cy) zrealizowana do końca III roku studiów

30

Semestr zimowy
Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
Prawo nowych technologii a prawo autorskie.
Przedmioty do wyboru (1 z 2 - 1x30godz.)
Etyka w dziennikarstwie
Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatnosci
Przedmioty do wyboru (2 z 3 - 2x15 godz.)
Postępowanie przed Urzędem Patentowym i sądami adm.
Wycena własności intelektualnej
Zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej
Język obcy

V
V
V

45
30
30

30
15

30

F
F
V

V

30

30

30

6

ZALICZENIE

30

ZALICZENIE

Prawo a Internet
VI
30
15
15
Zarządzanie wiedzą
VI
45
30
15
Warsztaty do wyboru (1 z 2 - 1x30godz.)
VI
30
Umowy w obrocie własnością intelektualną
Własność intelektualna w działaności marketingowej i kulturalnej
Egzamin dyplomowy (licencjacki)
VI
Język obcy
VI
30
30
Egzamin z języka obcego
VI
Rubryka "przedmiot do wyboru" zawiera łączną informację dla wszystkich przedmiotów podlegających wyborowi

EGZAMIN
EGZAMIN
ZALICZENIE

F
F
F
O

0

Semestr letni

14

30

O
O

4
6
4

F
F
ZALICZENIE
EGZAMIN

O
O

0
0
5

Załącznik nr 6
Wymiar punktów ECTS dla kierunku Intellectual Property and New Technologies - STUDIA STACJONARNE
Grupa zajęć obligatoryjnych
rok
semestr
studiów

przedmiot

rodzaj zajęć
dydaktycznych
wykład

I

1

Patent Law

egzamin pisemny/testowy

liczba
godzin
45

I

1

Trade mark law and allied rights

wykład

egzamin pisemny/testowy

45

6

I

1

Copyright Law

wykład

egzamin pisemny/testowy

45

6

I

1

Introduction to EU Law

wykład

egzamin pisemny/testowy

30

4

I

1

New technologies: Ethical, Social and Legal perspective

wykład

egzamin pisemny/testowy

30

4

I

2

New technologies and patents

konwersatorium

egzamin pisemny/testowy

30

5

I

2

Copyright in the digital age

konwersatorium

egzamin pisemny/testowy

30

5

I

2

Commercial communication

konwersatorium

egzamin pisemny/testowy

30

5

I

2

English in IP matters

ćwiczenia

egzamin testowy

10

2

rodzaj zajęć
dydaktycznych

forma zaliczenia

liczba
godzin

punkty
ECTS

konwersatorium

egzamin

10

3

konwersatorium

egzamin

Grupa zajęć fakultatywnych
rok
semestr przedmiot
studiów

forma zaliczenia

punkty
ECTS
6

I

2

Guest lecturer course: Resolving IP and Technology Disputes through Mediation
and Arbitration
Digital content

10

3

I

2

Privacy and personal rights on the Internet

konwersatorium

egzamin

10

3

I

2

Internet Service Providers liability

konwersatorium

egzamin

10

3

I

2

I

2

Protection and licensing of software, data bases and computer games

konwersatorium

egzamin

10

3

I

2

Infringements of IPRs in the field of new technologies

konwersatorium

egzamin

10

3

I
I

2
2

konwersatorium

egzamin

warsztat

egzamin

10
10

3
3

I

2

Guest lecturer course: Intellectual property overlaps

konwersatorium

egzamin

10

3

I

2

Guest lecturer course: Human rights, patents and pharmaceuticals

konwersatorium

egzamin

10

3

konwersatorium

egzamin

10

3

zaliczenie na ocenę

30

20

Future law for next technologies
Jurisdiction and choice of law on the Internet

I

2

Guest lecturer course: Protection and Access to non-personal data

II

1

Seminarium: Patent Law and New Technologies

II

1

Seminarium: Copyright and New Technologies

seminarium
seminarium

zaliczenie na ocenę

30

20

II

1

Seminarium: Trade marks and Designs

seminarium

zaliczenie na ocenę

30

20

II

1

Seminarium: Civil Law and New Technologies

seminarium

zaliczenie na ocenę

30

20

Seminarium: Media & privacy

seminarium

zaliczenie na ocenę

30

20

II

1

15

