Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w roku akademickim 2018/2019
Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik studiów: dr Karolina Stopka
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota
i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu).
Adresat studiów: osoby zajmujące kierownicze stanowiska, osoby zatrudnione w działach osobowych
(kadry) a także osoby zatrudnione w sferze publicznej, jednostkach działających w obszarze pomocy
społecznej, urzędach zatrudnienia, jednostkach organizacyjnych ZUS oraz zespołach opieki zdrowotnej.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7, absolwenci
otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, przygotowanie do udziału w specjalistycznych
kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
poznanie związków między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, demograficznymi, globalizacją a
treścią regulacji w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w
zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, nabycie, względnie pogłębienie, umiejętności jego
stosowania w praktyce zawodowej, w tym poprzez eliminowanie zachowań sprzecznych z wymogami
prawa i przewidywanie konsekwencji takich zachowań.
Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne podniosą atrakcyjność absolwenta na rynku pracy
jako specjalisty w dziedzinie prawa pracy i w obszarze ubezpieczeń społecznych oraz zapewnią podmiotowi,
który go zatrudnia odpowiednie bezpieczeństwo.
Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii UWr, w szczególności Zakładu Prawa Pracy oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (sądów
powszechnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy).
Zasady odpłatności: 3700 zł (trzy tysiące siedemset złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczenie usług edukacyjnych; brak opłaty rekrutacyjnej.
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 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.
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.
PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zakłada dwa semestry nauki w
trybie niestacjonarnym. Obejmuje 175 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów. Ogólna liczba
punktów ECTS dla studiów: 58.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać 5 zaliczeń oraz przystąpić do 2 egzaminów (zgodnie z
planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać 13 zaliczeń oraz przystąpić do 1
egzaminu (zgodnie z planem studiów).
I SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Maksy
malna
liczba
godzin

6h
Wykład
Źródła
prawa
pracy.
Metody
tworzenia
autonomicznych
źródeł 5h
prawa pracy
Warsztaty

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

egzamin
11 h
3

Prowadzący
Pracownik UWr, SSO
delegowany do SA we
Wrocławiu
dr hab. A. Tomanek, prof.
nadzw. UWr (wykład)

zaliczenie
Nadinspektor PIP we
Wrocławiu mgr B.
Serafinowska (warsztaty z
metod tworzenia
autonomicznych źródeł prawa
pracy)

1.

2.

Stosunek pracy w ujęciu
przepisów Kodeksu Pracy
Bloki tematyczne:
1. Nawiązanie stosunku 24 h W
pracy
24 h war

48 h

egzamin

13

SSA we Wrocławiu
J. Błaszczak (12 h W,
9 h war.)
Pracownik UWr, SSA we
Wrocławiu dr A. Jabłoński
(12 h W, 9 h war.)

2. Ustanie stosunku
pracy
3. Obowiązki
pracowników
4. Odpowiedzialność
pracownicza
5. Obowiązki
pracodawcy i skutki
ich naruszenia
6. Wynagrodzenie za
prace i inne
świadczenia związane
z pracą
7. Czas pracy
8. Ochrona pracy

3.

4.

5.

Nadinspektor PIP we
Wrocławiu
mgr B. Serafinowska
(6 h war. w zakresie czasu
pracy)

Organizacja i
finansowanie
ubezpieczeń społecznych.
Obowiązki pracodawcy w Wykład
zakresie
ubezpieczeń
społecznych

Dyrektor Oddziału ZUS we
Wrocławiu , mgr P. Burtowski

10 h
Świadczenia
ubezpieczenia
społecznego Część I

z

16 h
12 h W
4 h war

zaliczenie

3

zaliczenie
W
zaliczenie
war.
4

Przejście zakładu pracy,
likwidacja
i
upadłość 4 h W + 4
pracodawcy
h war

8h

zaliczenie

3

emerytowany pracownik UWr,
pracownik Oddziału Biura RPO
we Wrocławiu
dr H. Pławucka
dr hab. R. Babińska-Górecka
dr K. Stopka
Pracownik UWr, SSO
delegowany do SA we
Wrocławiu dr hab. A.
Tomanek, prof. nadzw. UWr

Łączna liczba godzin: 93 h/26 ECTS
II SEMESTR STUDIÓW

L
p
.

Nazwa przedmiotu i bloków
tematycznych
Status prawny menadżerów.
1. Nowe formy zatrudnienia
2. Status prawny osób
zatrudnionych w sferze

Forma
zajęć

Maksy
malna
liczba
godzin

Prowadzący
Forma Punkty
zaliczenia ECTS
Pracownik UWr.
prof. dr hab. Z. Kubot

Wykład

7h

Wykład

12 h

zaliczenie

3
Pracownicy UWr.:

zaliczenie

3

publicznej (wybrane
zagadnienia)
I - Pracownicze stosunki z
mianowania i zatrudnienie
funkcjonariuszy służb
zmilitaryzowanych
II – Pracownicze stosunki z
powołania
III – Zatrudnienie pracowników
samorządowych

cz. I

Zbiorowe prawo pracy

10 h

zaliczenie

3

3h

zaliczenie

2

8h

zaliczenie

3

5 h war

egzamin
zaliczenie
15 h (war.)

4

3hW
3 h war

6h

zaliczenie

3

4h

zaliczenie

3

7h

zaliczenie

3

6h

zaliczenie

3

4hW
4 h war

Świadczenia z ubezpieczenia
społecznego. Część II
10 h W
6.
Postępowanie sądowe w
sprawach z zakresu
7. ubezpieczeń społecznych
Działalność socjalna
8. pracodawcy

dr A. Górnicz – Mulcahy,
asystent w SN (3h) – cz. II

zaliczenie
cz. III

Procedury zakładowe i
6hW+
3. sądowe w sprawach z
zakresu prawa pracy
4 h war
Koordynacja systemów
4. zabezpieczenia społecznego
Wykład

5.

dr E. Mazurczak-Jasińska (4h)–
cz. I

zaliczenie
cz. II

4hW

Postępowanie w sprawach
świadczeń z ubezpieczenia
społecznego, zasady
9. ustalania i wypłaty
świadczeń
Wykład
Nadzór i kontrola
Państwowej Inspekcji Pracy
10.nad warunkami pracy
Wykład
Ochrona danych osobowych
11.w zatrudnieniu
Wykład

dr hab. J. Korczak, prof. nadzw.
UWr (5 h) – cz. III
Pracownik
UWr,
SSA
we
Wrocławiu
dr A. Jabłoński
Pracownik UWr.
członek SKO we Wrocławiu
dr hab. R. Babińska – Górecka
Pracownik
UWr,
SSO
delegowany do SA we Wrocławiu
dr hab. A. Tomanek prof. nadzw.
UWr
Emerytowany pracownik UWr,
pracownik Oddziału Biura RPO
we Wrocławiu
dr H. Pławucka
dr hab. R. Babińska-Górecka
dr K. Stopka
Pracownik
UWr,
SSO
delegowany do SA we Wrocławiu
dr hab. A. Tomanek prof. nadzw.
UWr
Pracownik UWr, Radca Prawny
OIRP we Wrocławiu
dr A. Przybyłowicz
Pracownik Oddziału ZUS we
Wrocławiu I. Szopka – naczelnik
Wydziału
Świadczeń
Emerytalno-Rentowych
–
świadczenia
długoterminowe
(np. emerytury, renty) – h;
I.
Koprowska
–
naczelnik
Wydziału Zasiłków – świadczenia
krótkoterminowe (zasiłki) – 3h.
Nadinspektor PIP we Wrocławiu
mgr B. Serafinowska
Pracownik UWr.
dr J. Borowicz

4h

zaliczenie

2

Łączna liczba godzin: 82 h/32 ECTS
Ogółem ilość godzin: 175/58 pkt. ECTS

