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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

ogłasza zapisy na 

 Studia Podyplomowe Prawo i systemy teleinformatyczne  

w roku akademickim 2022/2023 

 

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawo i systemy teleinformatyczne 

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  
Zastępca Kierownika studiów: dr Łukasz Goździaszek  

 

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 
niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela) 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams.  
 

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 Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: Absolwent będzie potrafił analizować 

i rozwiązywać problemy prawne (na gruncie regulacji cywilnoprawnych, karnoprawnych 

i administracyjnoprawnych) związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem 

funkcjonowania systemów teleinformatycznych   

w organizacji. 

Adresat studiów: Pracownicy podmiotów publicznych i prywatnych zajmujący się 
projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem funkcjonowania systemów 

teleinformatycznych.   

 

Ogólne cele uczenia się, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji 

kształcenia:  

 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:  

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia 
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podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na 

poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  

a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK 
i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru 

umowy (czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie 
www.irka.uni.wroc.pl), 

b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 

dyplom.  

 

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 doręczeniu decyzji słuchaczowi w sprawie 

przyjęcia na studia podyplomowe, najpóźniej, na pierwszych zajęciach zawiera ze 

słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. 

 

 

PROGRAM 

Prawo i systemy teleinformatyczne  
Rok akademicki 2022/23  

 

Program zajęć trwa 2 semestry i zakłada 160 godz. zajęć (I semestr - 80 godz., II semestr - 80 

godz.)  

Łączna liczba punktów ECTS -33  

 

L.p.  Przedmiot wg programu   
liczba 

godzin   
Forma zajęć   

Forma 

zaliczenia   

Pkt 

ECTS   

I semestr              

1  Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania  8  Wykład  Egzamin  2  

2  Blockchain a prawo  8  Wykład  Egzamin  2  

3  Umowy elektroniczne  8  Wykład  Egzamin  2  

4  
Ochrona baz danych i danych osobowych 

w systemach informatycznych  
16  Wykład  Egzamin  4  

5  Obsługa prawniczych baz danych  8  
Wykład (2h) i 

ćwiczenia (6h)  
Egzamin  1  

6  
Prawo własności intelektualnej i ochrona 
prawna programu komputerowego  

8  
Wykład (2h) i 

ćwiczenia (6h)  
Egzamin  1  

7  
Elementy postępowań administracyjnych, 

cywilnych i karnych  
16  

Wykład (12h) i 

ćwiczenia (4h)  
Egzamin  4  

8  Umowa projektowa i wdrożeniowa  8  
Wykład (2h) i 

ćwiczenia (6h)  
Egzamin  1  

razem I semestr   80  17  

II semestr              

1  
Cyberprzestępczość  16  

Wykład (8h) i 

ćwiczenia (8h)  
Egzamin  3  

2  

Rejestry publiczne, dostęp do informacji 
publicznej i otwartość danych  

8  
Wykład (2h) i 

ćwiczenia (6h)  
Egzamin  1  

http://www.irka.uni.wroc.pl/


 

3  

Usługi elektroniczne, w tym usługi w 

chmurze  
8  Wykład  Egzamin  2  

4  

Bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych  
8  Wykład  Egzamin  2  

5  Prawo sztucznej inteligencji  8  Wykład  Egzamin  2  

6  

Umowy dotyczące utrzymania systemów 
informatycznych  

16  
Wykład (8h) i 

ćwiczenia (8h)  
Egzamin  3  

7  
Ochrona prawna konsumentów  8  

Wykład (2h) i 

ćwiczenia (6h)  
Egzamin  1  

8  Dowody elektroniczne  8  Wykład  Egzamin  2  

razem II semestr   80  16  

             

         

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii  

Studia Podyplomowe Prawo i systemy teleinformatyczne  

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7  

Kod efektu uczenia 

się dla studiów 

podyplomowych  

Efekty uczenia się   

Odniesienie do 

charakterystyk drugiego 

stopnia PRK  

WIEDZA  

SP_W01  

Absolwent posiada pogłębioną znajomość instytucji 
prawa cywilnego, karnego i administracyjnego 
związanych z funkcjonowanie systemów 
teleinformatycznych.  

P7S_WG   

SP_W02  

Absolwent posiada pogłębioną znajomość źródeł prawa 
cywilnego, karnego i administracyjnego, w szczególności 
prawa własności intelektualnej, związanych z 
funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych  

P7S_WK   

SP_W03  

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o funkcjach, 
celach  
i zadaniach prawa cywilnego, karnego, administracyjnego 
materialnego i procesowego regulującego 
funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz o 
jego relacjach pomiędzy dziedzinami prawa.   

P7S_WG  

SP_W04  
Absolwent posiada rozumie istotę praw i obowiązków 
wynikających z prawa w związku z funkcjonowaniem 
systemów teleinformatycznych.  

P7S_WG   

SP_W05  

Absolwent posiada pogłębioną znajomość wykładni 
(interpretacji) prawa cywilnego, karnego i 
administracyjnego w związku z funkcjonowaniem 
systemów teleinformatycznych.  

P7S_WK   



 

SP_W06  

Absolwent posiada pogłębioną znajomość orzecznictwa  
z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego  
w związku z funkcjonowaniem systemów 
teleinformatycznych.  

P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI  

SP_U01  

Absolwent potrafi identyfikować problemy prawne z 
zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego 
regulującego funkcjonowanie systemów 
teleinformatycznych.  

P7S_UW   

SP_U02   
Absolwent potrafi rozwiązywać problemy prawne 
związane  
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych.   

P7S_UW   

SP_U03  
Absolwent potrafi formułować wypowiedzi (ustne i 
pisemne) w zakresie prawa regulującego funkcjonowanie 
systemów teleinformatycznych.  

P7S_UK   

SP_U04  

Absolwent potrafi dostrzegać konsekwencje 
zastosowania określonych regulacji prawnych 
związanych  
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych.  

P7S_UO   

SP_U05  
Absolwent potrafi wykorzystywać orzecznictwo sądowe 
związane z funkcjonowaniem systemów 
teleinformatycznych.  

P7S_UU   

SP_U06  
Absolwent potrafi określać zakres uprawnień i 
obowiązków podmiotów prawnych w związku z 
funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych.  

P7S_UW  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SP_K01  

Absolwent jest świadomy rozwoju wiedzy, nauki, techniki, 
zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie 
funkcjonowania systemów teleinformatycznych.  

P7S_KR  

SP_K02  

Absolwent jest gotów do podjęcia pracy w zespołach 
prawno-informatycznych realizujących projekty związane  
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych.  

P7S_KO  

SP_K03  

Absolwent dostrzega potrzebę i konieczność stałego 
pogłębiania wiedzy w zakresie prawa regulującego 
funkcjonowanie systemów teleinformatycznych.  

P7S_KK  

 
Objaśnienie symboli:  
PRK – Polska Rama Kwalifikacji  
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji   

SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  

SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  

SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się  

 


