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Uchwała nr 27/III/2017 

 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 marca 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia zmian niektórych uchwał Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zawierających elementy 

kształcenia i programy studiów na wybranych kierunkach 

 

 

 Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr 86/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Administracja (studia I stopnia), wprowadza się następujące 

zmiany: 

- przedmiot Podstawy ekonomii (semestr I), ćwiczenia są realizowane  

w wymiarze 14 godz. (studia stacjonarne), 12 godz. (studia niestacjonarne), 

- przedmiotowi Prawo administracyjne (semestr II) przypisuje się 4 pkt ECTS, 

- przedmiotowi Prawo urzędnicze i etyka urzędnicza  (semestr II) przypisuje się 5 

pkt ECTS, 

- przedmiot Podstawy prawa cywilnego (semestr II), jest realizowany w formie 

wykładu, bez ćwiczeń, bez pkt ECTS, 

- przedmiot do wyboru K1 (semestr V) jest realizowany w formie wykładów. 

 

§ 2 

W uchwale nr 150/XII/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Administracja (studia II stopnia), wprowadza się następujące 

zmiany: 

- dodaje się przedmiot Informatyzacja administracji publicznej  (semestr I), wykład 

realizowany w  wymiarze 14 godz. (studia stacjonarne), 2 pkt ECTS 12 godz. 

(studia niestacjonarne), 3 pkt ECTS, 

- dodaje się przedmiot Penologia i socjologia przestępczości  (semestr II), wykład 

realizowany w  wymiarze 16 godz. (studia stacjonarne), 10 godz. (studia 

niestacjonarne), 

- przedmiotowi System prawny zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-

prywatnego (semestr II, studia stacjonarne) przypisuje się 3 pkt ECTS, 

- przedmiotowi Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne (II semestr) nie przypisuje 

się żadnych  pkt ECTS, 

- seminarium magisterskie jest realizowane w wymiarze: I semestr 30 godz. studia 

stacjonarne, 15 godz. studia niestacjonarne; II semestr 30 godz. studia 

stacjonarne, 15 godz. studia niestacjonarne,  

- usuwa się przedmiot Podstawy stosowania i wykładni prawa  

w administracji (I semestr), 

- usuwa się przedmiot Przygotowanie projektów unijnych  (II semestr), 

- przedmioty kursowe do wyboru w formie konwersatoriów po zmianie są 

realizowane w następującym zestawie: 

I semestr:  

1. Mediacje i negocjacje w administracji publicznej, 

2. Podstawy stosowania i wykładni prawa w administracji, 

3. Dokumenty stwierdzające tożsamość i akty stanu cywilnego, 

4. Społeczna gospodarka rynkowa i jej zasady, 
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5. Ewolucja polskiego systemu skarbowego, 

6. Organy administracji penitencjarnej i organizacja kurateli sądowej; 

II semestr:  

1. Współczesne teorie administracji publicznej, 

2. Podmioty niepubliczne w administracji publicznej, 

3. Prawo sędziowskie w prawie administracyjnym, 

4. Rynek a regulacje w sektorach infrastrukturalnych, 

5. Rachunkowość budżetowa, 

6. Stosowanie środków przymusu w sprawach karnych; 

III semestr: 

1. Reformy administracji publicznej  

2. Kontrola rozstrzygnięć organów jednostek samorządu terytorialnego  

3. Międzynarodowa współpraca regionalna, 

4. System bankowy i kredytowy, 

5. Międzynarodowe standardy rachunkowości, 

6. Wykrywanie sprawców przestępstw; 

 

- dodaje się  specjalność Administracja skarbowa: 

 

1. Wprowadzenie do prawa podatkowego (I semestr), wykład, zaliczenie, 2 pkt 

ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

2. System prawa podatkowego (I semestr), wykład, zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 

godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

3. Organizacja i funkcjonowanie "KAS" (II semestr), wykład, zaliczenie, 2 pkt 

ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

4. Regulacje ogólnego prawa podatkowego w interpretacjach i orzecznictwie (II 

semestr), wykład, zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. 

studia niestacjonarne);  

5. Podatki bezpośrednie w interpretacjach i orzecznictwie (III semestr), wykład, 

zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia 

niestacjonarne);  

6. Podatki pośrednie w interpretacjach i orzecznictwie (III semestr), wykład, 

zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia 

niestacjonarne);  

7. Opodatkowanie instrumentów finansowych (IV semestr), wykład, zaliczenie, 

2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

8. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe (IV semestr), wykład, zaliczenie, 

2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

- dodaje się specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska: 

1. Prawo i polityka penitencjarna  (I semestr), wykład, zaliczenie, 2 pkt ECTS 

(12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

2. Historia więziennictwa i rozwój instytucji korekcyjnych (I semestr), wykład, 

zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia 

niestacjonarne);  

3. Probacja i system dozoru elektronicznego (II semestr), wykład, zaliczenie, 2 

pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

4. Kryminologia z elementami nauk policyjnych  (II semestr), wykład, 

zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia 

niestacjonarne);  

5. Zarządzanie ryzykiem powrotnej przestępczości (III semestr), wykład, 

zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia 

niestacjonarne);  

6. Kompensacja i sprawiedliwość naprawcza (III semestr), wykład, zaliczenie, 

2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia niestacjonarne);  

7. Psychopatologia i terapie sprawców przestępstw  (IV semestr), wykład, 

zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia 

niestacjonarne);  
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8. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia (IV semestr), 

wykład, zaliczenie, 2 pkt ECTS (12 godz. studia stacjonarne,  8 godz. studia 

niestacjonarne);  

 

§ 3 

W uchwale nr 50/III/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Ekonomia (studia I stopnia), wprowadza się następujące zmiany: 

- przedmiot Technologie informacyjne  (semestr I), ćwiczenia są realizowane 

wymiarze 10 godz. (studia stacjonarne), 8 godz. (studia niestacjonarne), 

- przedmioty do wyboru (semestr III): Międzynarodowe stosunki gospodarcze i 

Zachowania organizacyjne są realizowane w formie wykładów, 

- przedmioty do wyboru (semestr V): Zarządzanie zasobami ludzkimi  

 i Marketing relacji  są realizowane w formie wykładów, 

- przedmioty do wyboru (semestr VI): Elementy badań operacyjnych  

 i Procedury antykorupcyjne  są realizowane w formie wykładów, 

- przedmioty do wyboru (semestr VI, specjalność Rachunkowość i podatki): 

Wykroczenia i przestępstwa podatkowe  i Sądowa kontrola podatków  są 

realizowane w formie wykładów. 

 

§ 4 

W uchwale nr 39/IV/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.04.2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Ekonomia (studia II stopnia), wprowadza się następujące zmiany: 

- przedmioty do wyboru (semestr I, specjalność Analiza i zarządzanie w biznesie): 

Lean Management i Przedsiębiorczość międzynarodowa są realizowane w formie 

wykładów, 

- przedmioty do wyboru (semestr II, specjalność Prawo w biznesie): Finanse 

międzynarodowe i Marketing międzynarodowy są realizowane w formie 

wykładów, 

- przedmioty do wyboru (semestr IV, specjalność Prawo w biznesie): Kryzys w 

teorii ekonomii i Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych są 

realizowane w formie wykładów. 

 

§ 5 

W uchwale nr 88/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.05.2013 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie) wprowadza się następujące 

zmiany: 

- przedmiotowi Wychowanie fizyczne (III i IV semestr, studia stacjonarne) nie 

przypisuje się żadnych pkt ECTS, 

- przedmiotowi Prawo rodzinne (IV semestr, studia stacjonarne) przypisuje się 4 

pkt ECTS, 

- usuwa się przedmiot blokowy A/B/C/D ze stałej listy3 (VI, VII, IX, X semestr), 

- przedmiotowi blokowemu A/B/C/D ze stałej listy2  (VI, VII, IX, X semestr) 

przypisuje się 8 pkt ECTS, 

- przedmiotowi blokowemu A/B/C/D ze zmiennej listy3  (VI semestr) przypisuje się 

5 pkt ECTS, 

- przedmiotowi blokowemu A/B/C/D ze zmiennej listy3  (VII semestr) przypisuje się 

5 pkt ECTS i zmienia formę zajęć na wykłady, studia stacjonarne i wieczorowe 20 

godz., studia niestacjonarne 12 godz.  

- przedmiot blokowy A/B/C/D ze zmiennej listy3  (X semestr) zmienia formę zajęć 

na wykłady, 

- przedmiotowi Prawo finansów publicznych  (VII semestr) przypisuje się 6 pkt 

ECTS, 

- przedmiotowi Seminarium magisterskie  (VIII semestr) przypisuje się 6 pkt ECTS, 

(X semestr) przypisuje się 17 pkt ECTS,  
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- przedmiot Poradnia prawa na studiach stacjonarnych i Klinika prawa na studiach 

niestacjonarnych   (VIII semestr) zmienia formę zajęć na wykłady, 

- z bloku karnoprawnego usuwa się przedmiot Prawo o wykroczeniach (semestr X) 

i dodaje się przedmiot Kryminologia. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich studiów 

realizowanych w roku akademickim 2017/18 i później.  


