Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa studiów podyplomowych: Prawa Inwestycyjnego
Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu).
Kierownik studiów: prof. dr hab. Robert Stefanicki
Adresat studiów: Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością
gospodarczą lub zawierających w imieniu własnym albo organu administracji, umowy inwestycyjne z
przedsiębiorcami (ze szczególnym uwzględnieniem procesu projektowania i realizacji obiektów
budowlanych).
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
Zasady odpłatności: 3500 zł (trzy tysiące pięćset 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:
Ogólne cele kształcenia wykazują związek z możliwością rozwoju zdolności adaptacyjnych wykonywania
zawodu w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i silnej rywalizacji rynkowej, z
pogłębianiem i uzupełnianiem wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia

działalności inwestycyjnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Słuchacze studiów rozszerzają wiedzę z
zakresu prawa gospodarczego. Zadaniem przedmiotowych studiów jest wykształcenie w jego
uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego, umiejętności przekwalifikowania się.
Uzyskana na studium wiedza z prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych stwarza szansę
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem doskonalenia umiejętności menedżerskich lub pełnienia
innych funkcji pracowniczych. W toku prowadzonych zajęć akcent kładziony jest nie tylko na poznanie
niezbędnych podstaw teoretycznych, ale również na wykształcenie praktycznych umiejętności ich
wykorzystania, wykreowania postaw, które są szczególnie pożądane w określonych środowiskach pracy.
Wyposaża się beneficjentów studiów w niezbędne narzędzia rozwiązywania wybranych problemów
(rozstrzygania sporów).
Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie wiedzy z prawa, administracji; pozwala na
zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących we współczesnych przedsiębiorstwach, a także poznanie
narzędzi wykorzystywanych w badaniach środowiska prawnego rynku i służących do rozwiązywania
problemów decyzyjnych. Zawarte w programie studiów przedmioty są ukierunkowane na wyposażenie
beneficjenta w niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu wymienionych nauk, umiejętności ich
wykorzystania w praktyce zawodowej oraz kompetencje społeczne. Łączenie profilu ogólno
akademickiego w strukturze studiów i praktycznego kształcenia pozwala na lepsze osiągnięcie
założonych celów.
PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Studiów Prawa Inwestycyjnego zakłada dwa semestry nauki
w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 150 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów. Ogólna liczba
punktów ECTS dla przedmiotowych studiów: 49.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 11 przedmiotów. W drugim
semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 12 przedmiotów i oceny z 2 egzaminów w
formie pisemnej (uzgodnionej z prowadzącym, zgodnie z planem studiów).

I SEMESTR STUDIÓW

Lp.

1.

Nazwa przedmiotu
Proces inwestycyjny w systemie
prawa zobowiązań

3.

Prawna regulacja gospodarki
gruntami
Uregulowania prawne w zakresie
geodezji i kartografii związane
z procesem inwestycyjnym

4.

Formy prawne prowadzenia
działalności gospodarczej. Analiza
porównawcza. Orzecznictwo SN

2.

5.

Podmioty działalności
inwestycyjnej

Forma
zajęć

Liczba
Forma
godzin zaliczenia

Punkty
ECTS

wykład

4h

zaliczenie

1

wykład

6h

zaliczenie

2

Prowadzący
prof. dr hab. R.
Stefanicki
dr hab. E. Klat - Górska
DWINGIK A. Meusz

wykład/
2h/
warsztaty 6h
wykład/
6h/
warsztaty 2h

zaliczenie

3
prof. dr hab. R.
Stefanicki

zaliczenie

2
prof. UWr, UE dr hab.
T. Kocowski

wykład

6h

zaliczenie

2
sędzia J. Trzebiński

6.

Umowy związane z realizacją
inwestycji (część I)

wykład/
3h
warsztaty /4h

zaliczenie

2

sędzia dr M. Guziński
Problematyka prawna zamówień
publicznych
Prawo administracyjne – analiza
przypadków /relacje urząd –
przedsiębiorca/
Postępowanie i sądownictwo
administracyjne analiza
rozstrzygnięć /SKO, WSA, NSA/
Sądownictwo konstytucyjne i
unijne
Przestępstwa gospodarcze w
procesie inwestycyjnym (sądowa
ocena dowodów)

7.
8.
9.
10.
11.

wykład/
4h/
warsztaty 2h

zaliczenie

2

wykład

zaliczenie

1

wykład/
2h/
warsztaty 2h

zaliczenie

1

warsztaty 2h

zaliczenie

1

prof. dr hab. R.
Stefanicki
prof. dr hab. R.
Stefanicki

wykład/
warsztaty 2h/2

zaliczenie

1

dr R. Cieśla

4h

prof. dr hab. K. Kiczka

Łączna liczba godzin I sem.: 59h /18 ECTS
II SEMESTR STUDIÓW

Lp.

1.
2.
3.

4.

Nazwa przedmiotu
Prawo budowlane
w rozstrzygnięciach
organu administracji
Podstawy prawa
zagospodarowania
przestrzennego
Umowa ubezpieczenia
Prawo budowlane w praktyce
oraz nowoczesne zarządzanie
procesem inwestycyjnym

5.

Umowy związane z realizacją
inwestycji (część II)

6.

Prawna ochrona środowiska

7.

Wynagrodzenie i rozliczenie w
umowach związanych
z realizacją inwestycji. Studium
przypadków

8.

Orzecznictwo w sprawach
inwestycyjnych

Forma
zajęć

Liczba
Forma
godzin zaliczenia

Punkty
ECTS

Prowadzący
praktyk

wykład/
4h/
warsztaty 9h

egzamin

4
SKO A. Nikiforów

wykład/
2h/
warsztaty 6h
wykład/
4h/
warsztaty 2h

zaliczenie
zaliczenie

3
2

prof. dr hab. R.
Stefanicki
SIDIR, FIDIC K. Woźnicki

wykład/
5h/
warsztaty 5h
wykład/
2h/
warsztaty 4h

zaliczenie

3
sędzia J. Trzebiński

egzamin

2
dr J. Jendrośka

wykład

6h

zaliczenie

2
sędzia J. Szajner

wykład/
2h/
warsztaty 3h

zaliczenie

2
sędzia D. Kłodnicki

wykład
3h

Czyny nieuczciwej konkurencji w
działalności przedsiębiorców wykład/
2h/
9. - konstrukcja prawna, studium
przypadków
warsztaty 4h
Ponadnarodowe formy prawne
prowadzenia działalności
10. gospodarczej w Unii Europejskiej
na tle rozwiązań krajowych
wykład
2h

zaliczenie

2
prof. dr hab. R.
Stefanicki

zaliczenie

2
prof. dr hab. R.
Stefanicki

zaliczenie

1

Pośrednictwo obrotu
11. nieruchomościami,
rzeczoznawstwo majątkowe

dr hab. I. Foryś
wykład

6h

zaliczenie

2
dor. pod. P. Konwiński

12. Wybrane aspekty podatkowe,
Restrukturyzacja i upadłość
13. przedsiębiorcy
14. Finansowanie inwestycji

wykład

6h

zaliczenie

2
sędzia D. Kłodnicki

wykład

8h

zaliczenie

2

Wykład

6h

Zaliczenie

2

dr hab. M. Kopyściański

Łączna liczba godzin II sem.: 91h /31 ECTS
Ogółem ilość godzin: 150/49 ECTS

▪Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego niebędący sędziami są prawie wszyscy jednocześnie wpisani na listę radców prawnych.

