Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Legislacji
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Legislacji,
Kierownik studiów: dr hab. Małgorzata Masternak – Kubiak, prof. nadzw. UWr,
Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu).
Adresat studiów: Adresowane do prawników, administratywistów, a także do wszystkich osób mających
związek z procesem tworzenia prawa,
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
Zasady odpłatności: 3000 zł (trzy tysiące złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami
umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna,
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta
osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.
Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych
zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej różnorodnych aspektów
tworzenia prawa. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami rządzącymi procesem legislacyjnym zarówno
na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. W szczególności z systemem źródeł prawa, znaczeniem konstytucji
w tym systemie, budową aktu normatywnego, wzajemnymi relacjami między prawem pozytywnym a
prawem naturalnym oraz między prawem krajowym a prawem międzynarodowym, a także
negocjacyjnymi formami tworzenia prawa. Istotnym celem kształcenia na Studiach Podyplomowych
Legislacji jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat znaczenia prawa Unii Europejskiej w procesie
tworzenia prawa krajowego oraz procedury tworzenia prawa miejscowego. Ponadto słuchacze zapoznają
się z problematyką lobbingu w procesie tworzenia prawa. Program studiów zakłada analizę orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie
urzeczywistnia zasady poprawnej legislacji wywodzonej z zasady demokratycznego państwa prawnego.

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym
nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce przede wszystkim w zakresie
tworzenia prawa miejscowego, a także prawa obowiązującego wewnątrz jednostek organizacyjnie
podporządkowanych organowi wydającemu akt prawny.
Absolwent Studiów Podyplomowych Legislacji podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia
podstaw procesu legislacyjnego, co przyczyni się do podniesienia jakości prawa stanowionego w Polsce.
Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat założeń – inżynierii
legislacji i jej znaczenia w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna mechanizmy stanowienia
prawa. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne takie jak np.:
język prawa i język prawniczy i ich relacje z językiem polskim.
Po ukończeniu Studiów Legislacji absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego realizowania
zadań w związku z procesem legislacyjnym. Przede wszystkim będzie świadomy interdyscyplinarnych i
wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi, a społecznymi i ekonomicznymi w procesie
tworzenia prawa.
W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Legislacji będzie
otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych, w tym szczególnej więzi między podmiotem tworzącym
prawo a podmiotami opiniującymi, czy konsultującymi treść aktu normatywnego np. związkami
zawodowymi. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta, co do złożoności procesów
legislacyjnych.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Legislacji zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie
dotychczasowych czynności zawodowych. Podniesie także ich atrakcyjność na rynku pracy, jako
specjalistów w zakresie tworzenia prawa, czy redagowania tekstów prawnych w szczególności w obszarze
stanowienia prawa miejscowego. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach
administracyjnych stworzy też szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego
wykonywania obowiązków w zakresie np. tworzenia aktów władztwa zakładowego, regulaminów, uchwał,
czy aktów indywidualnych. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej, pożądanej,
deficytowej obecnie dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.
PROGRAM STUDIÓW
I SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba
Forma
godzin zaliczenia

Punkty
ECTS

1. Zasady tworzenia prawa

wykład

16 h

Egzamin

4

Podstawy wiedzy o państwie i
2. prawie

wykład

8h

Zaliczenie

2

4h W +
3. Konstytucyjny system źródeł prawa 4h war

8h

Zaliczenie

2

wykład

8h

Zaliczenie

2

5. Przepisy o tworzeniu prawa

4h W +
4h war

8h

Zaliczenie

2

Prawo Unii Europejskiej w prawie
7. wewnętrznym

dr hab. W. Gromski,
prof. nadzw. UWr/ dr J.
Kaczor
dr B. Greczner
dr P. Kuczma

Poglądy doktryny na zagadnienie
4. tworzenia prawa

Miejsce ustawy w systemie źródeł
6. prawa

Prowadzący

dr hab. W. Gromski,
prof. nadzw. UWr/ dr M.
Błachut
dr J. Kaczor
dr B. Skwara

wykład

8h

Zaliczenie

2
dr hab. A. Kozłowski,
prof. nadzw. UWr

wykład

16 h

Egzamin

4

8. Tworzenie prawa miejscowego
Postępowanie w sprawie
zaskarżania aktów prawa
9. miejscowego

8hW+
8 h war

dr hab. J. Korczak
16 h

4h W + 4
war
8h

Egzamin

4
sędzia NSA M. Rozbicka Ostrowska

Zaliczenie

2

Łączna liczba godzin: 96 h / ECTS 24
II SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu
Lobbing w procesie tworzenia
prawa

1.

Forma
zajęć

Liczba
Forma
godzi
zaliczenia
n

Punkty
ECTS

dr P. Kuczma
8h W + 8
war
16 h

Egzamin

4

Kontrola konstytucyjności i
legalności prawa w RP
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dr Sylwia Jarosz –
Żukowska

wykład
Organizacja procesu legislacyjnego
w Polsce
8hW+4
war
Negocjacyjne formy tworzenia
Prawa
wykład
Wybrane zagadnienia redagowania
tekstów prawnych
warsztaty
Budowa aktu prawotwórczego
warsztaty
Budowa aktu stosowania prawa
wykład

8h

Egzamin

2
dr T. Zalasiński

8h

Egzamin

3
dr P. Kuczma

8h

Zaliczenie

2
dr M. Błachut

6h

Zaliczenie

2

2h

Zaliczenie

1

6h

Zaliczenie

2

wykład

4h

Zaliczenie

1

wykład

6h

Zaliczenie

2

dr M. Błachut

Kultura języka polskiego
8.
Ogłaszanie aktów prawnych
9.

dr hab. M.Kasternak –
Kubiak, prof. nadzw.
UWr
wykład

6h

Zaliczenie

2

Seminarium
11.

sędzia NSA M. Rozbicka Ostrowska
dr hab. A. Ławniczak
dr R. Balicki

Rola i miejsce prawa
międzynarodowego w prawie
wewnętrznym
10.

Prowadzący

dr J. Kaczor
warsztaty 8 h

Łączna liczba godzin: 78 h/ ECTS 23

Ogółem ilość godzin: 174/47 pkt. ECTS

Zaliczenie

2

