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1. Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Prawo gospodarcze” przy Katedrze Prawa Cywilnego i 

Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeznaczone są przede wszystkim 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją prowadzić, a także dla 

pracowników małych i średnich ,,firm" zainteresowanych uzupełnieniem, pogłębieniem i 

usystematyzowaniem oraz aktualizacją wiedzy prawniczej oraz wszystkich osób, które w jakiś 

sposób stykają się w swojej pracy z działalnością gospodarczą.  

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, 

inżyniera lub magistra. 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe Prawo gospodarcze mają na celu poszerzenie wiadomości 

słuchaczy z zakresu prawa gospodarczego czyli np. prawa cywilnego, administracyjnego, 

finansowego i karnego, dotyczących działalności gospodarczej. Studia powinny dostarczyć 

słuchaczom wiedzy nie tylko o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim ukazać 

zastosowanie prawa w obrocie gospodarczym. 

 

3. Program studiów: 

MODUŁ    NAZWA PRZEDMIOTU   LICZBA 

GODZIN      

PUNKTY 

ECTS 

       I Wybrane zagadnienia prawa 77 25 

  Teoria prawa 5 1 

  Prawo pracy 10 3 

  Prawo cywilne 10 3 

  Postępowanie przed organami 

administracyjnymi 

4 1 

  Postępowanie egzekucyjne w działalności 

gospodarczej 

3 1 

  Postępowanie cywilne w sprawach 

gospodarczych 

5 2 

  Ordynacja podatkowa 5 2 

  Podatek VAT 10 3 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 2 

  Podatek dochodowy od osób prawnych 5 2 

  Ochrona własności intelektualnej 5 2 

  Relacje prawne przedsiębiorcy z konsumentem 10 3 

  

II Prawo gospodarcze 108 30 

  Prawo umów gospodarczych 15 4 



  Prawo przedsiębiorcy 5 2 

  Prawo bankowe 3 1 

  Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji 5 1 

  Prawo zamówień publicznych 10 3 

  Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego 10 3 

  Prawo rynku giełdowego 5 1 

  Prawo spółek 15 4 

  Prawo restrukturyzacyjne i Prawo 

upadłościowe  

10 3 

  Międzynarodowe prawo handlowe  10 3 

  Unijne prawo gospodarcze 5 1 

  Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe 8 2 

  Prawo e-handlu 4 1 

  Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 3 1 

  

III Elementy finansów i rachunkowości 15 5 

  Finanse przedsiębiorstw 5 2 

  Rachunkowość przedsiębiorców 10 3 

  Seminarium     

  Razem 200 60 

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz 

w piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 200 godzin. Czas trwania 

studiów podyplomowych to dwa semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będą moduły, w ramach których 

prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Warunkiem uzyskania 

zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy semestr kończy się 

egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu 

końcowego oraz obrony pracy dyplomowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Efekty uczenia się: 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

Kierunek na którym prowadzone są studia 

podyplomowe  
Prawo gospodarcze 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi 

związany jest kierunek studiów 

Dziedzina: nauki społeczne 
Dyscyplina: nauki prawne 

Profil studiów Praktyczny  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom studiów studia podyplomowe 

Liczba semestrów 2 

 

 

 

Symbol efektu 

uczenia się 

 

 

 

Opis efektów uczenia się 

 Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów 
uczenia się:  

Charakterystyki 
drugiego stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

PG_W01 

w pogłębionym stopniu normy, zasady postępowania, dobre 

praktyki w działalności gospodarczej, w tym rolę człowieka w 

ich tworzeniu, stosowaniu i przestrzeganiu. 

P7S_WG 

PG_W02 

w pogłębionym stopniu metody i narzędzia opisu, w tym 

techniki zbierania danych (także źródła) odnoszące się do 

działalności gospodarczej, oraz identyfikowania rządzących 

nimi prawidłowości. 

P7S_WG 

PG_W03 

 

uwarunkowania prawne prowadzenia działalności 

gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji 

zorientowanych na zastosowanie praktyczne w ramach 

kwestii podatkowych, postępowań sądowych, prawa 

cywilnego, karnego, rachunkowości, finansów jak i zasad 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

P7S_WG 

PG_W04 

 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, 

jak i konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej w działalności gospodarczej. 

P7S_WK 

PG_W05 
prawne i etyczne, a także ekonomiczne aspekty 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
P7S_WK 

PG_W06 

w pogłębionym stopniu struktury i podmioty funkcjonujące na 

rynku, w szczególności spółki, oraz relacje i więzi pomiędzy 

podmiotami rynkowymi. 

P7S_WK 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

PG_U01 

 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze 

oraz relacje zachodzące między nimi. 

P7S_UW 

 

PG_U02 

 

wykorzystywać i integrować pogłębioną teoretyczną wiedzę 

z zakresu prawa w celu szczegółowego opisu i analizowania 

przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych, a 

P7S_UW 

 

 



także pozyskiwać dane  do  analizowania procesów i zjawisk 

gospodarczych. 

PG_U03 

 

właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i 

zjawisk gospodarczych, formułować własne opinie na ten 

temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je 

weryfikować. 

P7S_UW 

 

PG_U04 

 

posługiwać się w praktycznych zastosowaniach systemami 

normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi, 

finansowymi, zawodowymi i etycznymi oraz wykorzystać 

zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach przy 

prowadzeniu działalności gospodarczej.   

P7S_UW 

 

PG_U05 

 

samodzielnie proponować rozwiązanie konkretnego 

problemu z zakresu działalności gospodarczej oraz  

podejmować rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

P7S_UW 

 

PG_U06 

przygotować podstawowe pisma w prawnych aspektach 

prowadzonej działalności gospodarczej (pozwy, wnioski, 

deklaracje, umowy, ugody). 

P7S_UK 

PG_U07 

przygotować wystąpienia ustne przed organami właściwymi 

w różnych aspektach prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

P7S_UK 

PG_U08 

pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym 

potrafi kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za 

efekty jego pracy. 

P7S_UO 

PG_U09 

samodzielnie planować i realizować własne doskonalenie 

zawodowe przez całe życie w zakresie nauk prawnych i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

PG_U10 
samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 
P7S_UU 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

PG_K01 

 

do uznawania znaczenia wiedzy prawniczej w 

rozwiązywaniu problemów praktycznych powstałych w 

związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

P7S_KK 

PG_K02 do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści. P7S_KK 

PG_K03 
do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym jako 

przedsiębiorca. 
P7S_KO 

PG_K04 do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7S_KO 

PG_K05 

 

uzasadnienia rozstrzygnięć problemów prawnych w 

szczególności z zakresu prawa podatkowego i 

gospodarczego. 

P7S_KR 

PG_K06 do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje.   P7S_KR 

PG_K07 do poszanowania wartości etycznych jako przedsiębiorca.  P7S_KR 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

 PG – kierunek studiów podyplomowych „Prawo gospodarcze” 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 



Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się: 

 

 P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

 P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK 
 

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

 P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
 

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 

 P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy) 

 P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się) 

 P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy) 

 P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się) 
 

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE): 

 P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście) 

 P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność) 

 P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa) 
 

 
 


