Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
w roku akademickim 2018/2019
Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
Kierownik studiów: dr Barbara Kowalczyk,
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu).
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
Obszar kształcenia: nauki społeczne,
Adresat studiów: Studia adresowane są przede wszystkim do funkcjonariuszy publicznych (radnych
i pracowników administracji rządowej i samorządowej), przedstawicieli innych zawodów związanych z
funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, a także do
absolwentów prawa i administracji oraz ekonomistów i absolwentów innych studiów,
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: Kwalifikacje cząstkowe: poziom 7, absolwenci
otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
Zasady odpłatności: 4000 zł (cztery tysiące złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w regulaminie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 22 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.

Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie
wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów
wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Program studiów kompleksowo
obejmuje zagadnienia ochrony środowiska odpowiadając specyfice przedmiotu o transgranicznym i
interdyscyplinarnym charakterze.
Osoby zainteresowane dalszym kształceniem będą przygotowane do udziału w specjalistycznych
kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa ochrony środowiska.
Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z
równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W tym celu
każdorazowo ustala się proporcje między wykładami a konwersatoriami czy warsztatami oraz angażuje
w proces dydaktyczny teoretyków i doświadczonych praktyków.
W realnym założeniu absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska podniesie swoje
kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej i organizacyjnej istoty wykonywania zadań administracji
publicznej, sprawnego posługiwania się przepisami prawa krajowego i unijnego oraz ustaleniami
polityk krajowych i unijnych w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania obowiązujących
standardów, zabezpieczenia ochrony interesów państwowych, publicznych i prywatnych.
Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej
dziedzinie prawa.
Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat
międzynarodowych i krajowych normatywnych regulacji ochrony środowiska, ich kształtowania się i
znaczenia dla współczesnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa, miejsca nauki o prawie
ochrony środowiska w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna mechanizmy tworzenia
prawa w dziedzinie ustroju i funkcjonowania podstawowych instytucji ochronnych. Wiedzę z zakresu
przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak np.
planowanie przestrzenne czy policja administracyjna.
Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska absolwent nabędzie umiejętności
przydatne dla prawidłowego wykonywania zawodów związanych z wykonywaniem zadań ochronnych.
Przede wszystkim będzie świadomy złożonych związków między różnymi regulacjami ochronnymi,
zjawiskami prawnymi, a organizacyjnymi oraz społecznymi. Ponadto absolwent pogłębi umiejętność
w rozwiązywaniu problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej i
organizacyjnej pozostającej w związku z publicznoprawną ochroną środowiska.
W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony
Środowiska będzie takie ulepszenie ogólnej i szczególnej wiedzy z zakresu ochrony, która wzmoże nie
tylko erudycję, ale też otwartość w kreacji relacji społecznych. Absolwent będzie również mógł
sprawniej pracować w grupie, mając na celu jakość wykonywanych zadań publicznych. Wzrośnie
ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności prawa dotyczącego ustroju i
funkcjonowania administracji publicznej w ochronie środowiska, a także wiedza o wielorakich
uzależnieniach rozwoju różnych wartości od stanu środowiska i realizacji w jego ochronie.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska ułatwi słuchaczom prawidłowe
wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i ograniczy zachowania sprzeczne z wymogami
prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni
bezpieczeństwo pracodawców. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach
administracyjnych stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego w
wykonywaniu obowiązków. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej i pożądanej
obecnie dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.

PROGRAM STUDIÓW

Program Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska zakłada dwa semestry nauki w trybie
niestacjonarnym. Obejmuje 165 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych
studiów: 47.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 12 przedmiotów oraz przystąpić do 2
egzaminów (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać
zaliczenia z 12 przedmiotów oraz przystąpić do 3 egzaminów (zgodnie z planem studiów).

I SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma Liczba Forma Punkty
zajęć godzin zaliczenia ECTS

Prowadzący

1.

Rozwój myśli, prawa, instytucji i pojęć
w ochronie środowiska

W

2

zaliczenie

1

mgr M. Bar

2.

Podstawy prawne ochrony środowiska

W

12

egzamin

3

dr J. Jendrośka

3h W/
1h K

4

zaliczenie

1

prof. dr hab. K. Complak

W

3

zaliczenie

1

dr B. Kowalczyk

3.
4.

Ochrona środowiska w unormowaniach
Konstytucji
Prawno-międzynarodowe aspekty w
ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy,
OECD i inne)

5.

Ochrona środowiska w Unii Europejskiej

8h W/
2h K

10

egzamin

3

dr J. Jerzmański

6.

Europeizacja prawa ochrony środowiska

W

3

zaliczenie

1

dr B. Kowalczyk

7.

Organizacja ochrony środowiska

W

6

zaliczenie

2

dr J. Jendrośka

8.

Audyt środowiskowy

3h W/
2h K

5

zaliczenie

1

mgr M. Gackiewicz

9.

Ochrona przyrody

3h W/
1h K

4

zaliczenie

1

dr J. Jerzmański

W

3

zaliczenie

1

mgr M. Jęcz

5h W/
5h K

10

zaliczenie

3

dr A. Albin

6

zaliczenie

2

dr E. Kaleta – Jagiełło

4

zaliczenie

1

prof. dr hab. J. Rotko

10. Ochrona środowiska w działalności RDOŚ
Ochrona środowiska na poziomie
11. samorządu lokalnego
12.
13.

Ekonomiczne instrumenty
ochrony środowiska
Ochrona wód

4h W/
2h K
3h W/
1h K

14. Projekty unijne

W

2

zaliczenie

1

mgr D. Nahrebecka Sobota

Łączna liczba godzin: 74 h (22 pkt ECTS)
II SEMESTR STUDIÓW
Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Procedury w ochronie środowiska

2.

Zintegrowane pozwolenie ekologiczne

3.

Ochrona powierzchni ziemi

4.

Ochrona przed odpadami

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Stany fizyczne sztucznie wytworzone
przez człowieka (hałas, promieniowanie i
odór)
Odpowiedzialność za szkody w ochronie
środowiska: publicznoprawna
odpowiedzialność w ochronie środowiska
Odpowiedzialność za szkody w ochronie
środowiska: cywilnoprawna
odpowiedzialność w ochronie środowiska
Odpowiedzialność za przestępstwa i
wykroczenia w ochronie środowiska
Ochrona powietrza

Ochrona klimatu

11. Ochrona krajobrazu

Forma Liczba
Forma
Punkty
zajęć godzin zaliczenia ECTS
10 h
W/
10h K
2h
W/2 h
K
3h
W/1 h
K
4h
W/4h
K
3h
W/1 h
K
2h
W/2 h
K
2h
W/2 h
K
2h
W/2h
K
3h
W/1h
K
3h
W/1 h
K
3h
W/1 h
K

Prowadzący

20

egzamin

4

dr J. Jendrośka

4

zaliczenie

1

dr J. Jendrośka

4

zaliczenie

1

dr J. Jerzmański

8

egzamin

3

dr J. Jerzmański

4

zaliczenie

1

dr J. Jerzmański

4

zaliczenie

1

mgr M. Bar

4

zaliczenie

1

mgr M. Żeglińska Serwatka

4

zaliczenie

1

dr D. Wasiak

4

zaliczenie

1

dr A. Chajbowicz

4

zaliczenie

1

dr A. Chajbowicz

4

zaliczenie

1

dr M. Woźniak

Policja ochrony środowiska i podstawowe
12.
decyzje

6h
W/ 4h
K

5h
W/1h
K
Zagospodarowanie przestrzenne w
5h W/
14.
ochronie środowiska
1h K
4h
System finansowania ochrony środowiska
15.
W/1h
w Polsce
K
13. Interes jednostki w ochronie środowiska

Łączna liczba godzin: 91 h (25 pkt ECTS)
Ogółem liczba godzin: 165/47 pkt. ECTS

dr A. Chajbowicz (6h/
W), mgr Teresa Kuc
(4h/K)

10

egzamin

3

6

zaliczenie

2

dr J. Jendrośka

6

zaliczenie

2

dr A. Chajbowicz

5

zaliczenie

2

dr inż. M. Mielczarek

