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OGÓLNY OPIS NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW  

Dane podstawowe  

Nazwa Wydziału  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Nazwa kierunku studiów  Administracja w organizacjach międzynarodowych (AIO) 

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia  

Poziom kwalifikacji  poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Forma studiów  studia stacjonarne 

Liczba semestrów  4 semestry  

Język, w którym 
prowadzone są zajęcia  

język angielski 

Tytuł zawodowy 
uzyskiwany przez 

absolwenta 

magister  

Uzyskiwane uprawnienia 
zawodowe  

  

Koncepcja kształcenia  

Wskazanie związku 

kierunku studiów  z 
Misją i Strategią 
Rozwoju UWr  

Strategia Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020 została 

określona w uchwale Nr 100/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z 
ww. uchwałą Uniwersytet Wrocławski pragnie spełniać swoją misję w 
szczególności poprzez prowadzenie na najwyższym poziomie badań 
naukowych oraz kształcenia. Za cele nadrzędne Uczelni zostały uznane 
poszukiwania nowych idei i rozwiązań, otwieranie nowych horyzontów 
myślowych oraz kreowanie twórczych i tolerancyjnych postaw wobec 
idei i ludzi, wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno‐

gospodarczym oraz unowocześnienie systemowego zarządzania 
Uczelnią. Realizacji tych celów służy polityka zapewnienia jakości 
kształcenia prowadzona przez Uniwersytet Wrocławski (Strategia 
zarządzania jakością kształcenia, określona w uchwale Nr 95/2014 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r.). Z 
misją uczelni i jej celami strategicznymi są zbieżne cele strategii 
rozwoju WPAiE UWr. Do najważniejszych celów strategicznych 

Wydziału można zaliczyć: ciągłe podnoszenie jakości kształcenia oraz 
zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej poprzez zajęcia w języku 
angielskim, studia zagraniczne i praktyki w ramach Programu Erasmus, 
podnoszenie poziomu badań naukowych oraz rozwój kadry naukowo-
dydaktycznej, poprawę warunków kształcenia i prowadzenia badań 
poprzez dalszy rozwój biblioteki wydziałowej, zwiększenie dostępu do 

baz naukowych zagranicznych, poprawę infrastruktury informatycznej, 
rozwój relacji z otoczeniem wzmacniających pozycję absolwentów na 
rynku pracy poprzez praktyki studenckie i wpływ pracodawców na 
proces kształcenia, usprawnienie procesu zarządzania WPAiE oraz 
obsługi jego studentów poprzez odpowiednie zmiany organizacyjne 
oraz cyfryzację dziekanatów. Wszystkie wyżej wymienione cele 
strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału są w pełni 

zbieżne z celami realizowanymi na kierunku „Administracja w 
organizacjach międzynarodowych (AIO)”, gdzie zakres kształcenia oraz 

badań naukowych jest szeroki i obejmuje m. in. takie obszary, jak: 
integracja europejska, prawo międzynarodowe, prawo administracyjne 
Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawo 
dyplomatyczne i konsularne. Zakres ten jest zbieżny z efektami 
kształcenia na kierunku oraz z głównym celem kształcenia, którym jest 

przekazanie studentowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk prawnych, 
wyrobienie umiejętności i wykreowanie postaw przydatnych oraz 
poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. 
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Wskazanie potrzeb 
społeczno-
gospodarczych 
utworzenia studiów. 

Ogólne cele kształcenia 
zgodne z efektami 
uczenia się. 

Studia drugiego stopnia na Administracja w organizacjach 
międzynarodowych (AIO) służą  pogłębieniu i uszczegółowianiu wiedzy, 
oraz na zdobyciu kompetencji i umiejętności, w sposób i w zakresach 
adekwatnych dla oczekiwań stawianych magistrom administracji przez 
kluczowych interesariuszy zewnętrznych, tj. podstawowe podmioty 

administracji publicznej i właściwe im organy administracji publicznej, 
z jednoczesnym uwzględnieniem odmiennych perspektyw właściwych 
dla międzynarodowej administracji publicznej. Kształcenie 
ukierunkowane więc jest na uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia 
przydatnych do zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji w 
administracji publicznej (w szczególności: międzynarodowej i 

rządowej), które wymagają stanowienia i stosowania prawa (przede 
wszystkim: administracyjnego, z jednoczesnym uwzględnieniem 
wybranych norm innych gałęzi prawa w zakresie znajdującym 
zastosowanie w praktyce administracyjnej – np. w sferze prawa 
podatkowego). Osiągnięciu tego rodzaju zamierzeń  służyć ma 
preferowanie w Programie problematyki administracyjnoprawnej 

(bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii stricte 

prawno administracyjnych), uzupełniane wymogiem realizowania treści 
programowych koncentrujących uwagę na sferze administracji 
publicznej, także w przypadku przedmiotów o satelickich już związkach 
z prawem administracyjnym (i administracją publiczną). Zwieńczeniem 
tego rodzaju założeń jest konieczność przygotowania pracy 
dyplomowej o tematyce skorelowanej z tematyką studiów. 
Realizacja tego rodzaju założeń pozwoli kształcić absolwentów nie tylko 

z nazwy przygotowanych do fachowego pełnienia różnych ról w 
kontekście administrowania, w szczególności po stronie wykonujących 
administrację publiczną. Preferowanie przedmiotów docelowo 
ukierunkowanych na przeprowadzanie analiz prawa pozytywnego, 
uzupełniane realizowaniem treści programowych nastawionych na 
przekazywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej w sposób 

uwzględniający potrzeby praktyki administracyjnej, stanowić ma 
sposób na odpowiednie skorelowanie profilu absolwenta studiów na 
kierunku Administracja w organizacjach międzynarodowych (AIO) z 

wyzwaniami charakterystycznymi dla współczesnej administracji 
publicznej.  Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi zrozumienie i 
interpretację podmiotowo oraz przedmiotowo ujmowanej administracji, 
łącząc zarazem ustalenia ogólne z tego zakresu z instytucjami o 

szczegółowym już zastosowaniu.  
Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego stanowienia i 
stosowania prawa (w szczególności: administracyjnego, z niezbędnymi 
nawiązaniami do regulacji innych gałęzi prawa w zakresie przydatnym 
z punktu widzenia podmiotowo i przedmiotowo ujmowanej 
administracji publicznej). Będzie posiadał pogłębioną umiejętność 
tworzenia różnych prac pisemnych w języku angielskim z zakresu 

administracji lub dyscyplin pokrewnych. Absolwent będzie 
przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy i 
umiejętności oraz zdobędzie przygotowanie do pracy naukowej i do 
podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

Dziedzina(y) nauki, do 

której odnoszą się efekty 

uczenia się 

nauki społeczne 

Dyscyplina(y) naukowe, 
do której odnoszą się 
efekty uczenia się  

nauki prawne 
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Opis kompetencji 
oczekiwanych od 
kandydata ubiegającego 

się o przyjęcie na studia  

Kandydat na studia drugiego stopnia Administracja w organizacjach 
międzynarodowych (AIO) powinien posiadać podstawową wiedze ̨ o 

zjawiskach prawnych, organizacyjnych, ustrojowych, politycznych, 
ekonomicznych i społecznych, gospodarczych, wynikającą z 

funkcjonowania w zorganizowanych strukturach społecznych. Kandydat 
powinien posiadać w szczególności następujące umiejętności i 
kompetencje: zdolność krytycznej analizy informacji i umiejętności ich 
syntetyzowania; zdolność dostrzegania wieloaspektowych powiązań 
między różnymi zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich 

przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętność 
podejmowania decyzji wymagających dokonania wyważenia 
przeciwstawnych racji; zdolność przyswojenia i stosowania języka 
prawniczego i prawnego.  

Zasady rekrutacji dla 
kandydatów na studia, w 
tym cudzoziemców - 
zasady rekrutacji w 

brzmieniu do ujęcia we 
właściwej Uchwale 
Senatu  

 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia Administracja w 

organizacjach międzynarodowych (AIO) mogą ubiegać się absolwenci 
studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich 

dowolnego kierunku studiów. Warunkiem przyjęcia na studia jest: 1. 
posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia 
studiów; 2. potwierdzenie znajomości języka angielskiego (z obowiązku 
przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego zwolnieni są kandydaci: a) dla których język angielski był 

językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na 
ukończonych studiach; b) dla których język angielski jest językiem 
ojczystym; c) którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie 
rozszerzonym co najmniej na 80%; d) którzy w trakcie studiów zdali 
egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w 
suplemencie do dyplomu).; 3. pozytywna formalna ocena aplikacji 

przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego 
za granicą).  

Przewidywana liczba 
studentów przyjętych na 
I rok studiów - limit 
miejsc  

60 

Możliwość kontynuacji 
kształcenia  

Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia 
(doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych. 
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PROGRAM STUDIÓW 

Nazwa kierunku studiów: Administracja w organizacjach międzynarodowych (AIO) 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

    
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

    

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin  
Dyscyplina wiodąca  

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne nauki prawne 100% nauki prawne 

    
2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

    

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

każdej z dyscyplin 

nauki społeczne nauki prawne 100% 

    
3. Informacje ogólne o programie studiów   
    
Liczba semestrów  4 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie  125 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  magister 

Forma studiów studia stacjonarne 

Kod ISCED 0413 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  38 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  
125 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego lub lektoratu języka 

polskiego  9 

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku  966 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  120, 4 ECTS 
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Praktyki mają na celu:  
Praktyka studencka ma w swym zamierzeniu być uzupełnieniem programu edukacyjnego, który student realizuje w ramach programu 
studiów. Głównym uzasadnieniem ich organizowania jest to, by praktyki studenckie prowadziły do osiągnięcia celów określonych efektach 
kształcenia, w zakresie umiejętności i kompetencji określonych dla  kierunku studiów. Praktyki studenckie są również narzędziem 

pozwalającym studentom ocenić swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu zawodowym, z drugiej strony pozwalają pracodawcom 
ocenić stopień przygotowania studentów do wykonywania pracy zawodowej. 

 

4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów  
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja w organizacjach międzynarodowych (AIO)  

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:                                      

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK   
(kody) 

WIEDZA  

K_W01 
ma wiedzę na temat gałęzi prawa przynależnych do prawa publicznego i prawa prywatnego, charakteru 

prawa publicznego i prywatnego oraz relacji prawa do innych dyscyplin naukowych 
P7S_WG 

K_W02 
posiada rozszerzoną wiedzę obejmujcą instytucje prawne funkcjonujące w obszarze prawa publicznego i 
prywatnego oraz z zakresu instytucji prawnych funkcjonujących w prawie unijnym i międzynarodowym  

P7S_WG 

K_W03 potrafi ustalić zakres rozwiązań prawnych dla określonej instytucji P7S_WG 

K_W04 potrafi interpretować tekst prawny  P7S_WG 

K_W05 
ma wiedzę w zakresie modelowania struktur prawnych i procesów w nich zachodzących, a także potrafi 
identyfikować rządzące nimi prawidłowiści 

P7S_WG 

K_W06 

posiada wiedzę na temat określonych systemów, doktryn, norm i reguł (prawnych, politycznych, 
organizacyjnych, zawodowych, moralnych etycznych) organizujących struktury i instytucje prawne, oraz na 
temat rządzących nimi prawidłowościach i o ich źródłach, naturze, zmianach, sposobach działania, a także o 
kulturach prawnych współczesnego świata 

P7S_WG 

K_W07 
rozumie podstawowe pojęcia, jak również zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

P7S_WK 

K_W08 posiada wiedzęna temat struktur organizacyjnych funkcjonujących w administracji  P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne na tle innych dziedzin nauki (np. 

ekonomicznych, politycznych) oraz wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami prawnymi 
P7S_UW, P7S_UK 
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K_U02 
rozwiązuje problemy przy pomocy wiedzy teoretycznej z zakresu prawa do opisu i analizy przyczyn oraz 
przebiegu procesów, zjawisk prawnych, jak również  formułuje własne opinie przy doborze krytycznych 
danych i metod, posługuje się specjalistycznym językiem z tego zakresu 

P7S_UW 

K_U03 
wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i innych dyscyplin naukowych w celu rozwiązywania 
gruntownych problemów praktycznych, potrafi prognozować i modelować złożone procesy prawne  

P7S_UW 

K_U04 
posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi, 
społecznymi), potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania określonych problemów 

P7S_UW 

K_U05 
wykorzystuje najnowcze metody badawcze z zakresu prawa, rozumie i interpretuje literaturę prawniczą oraz 
różnicuje orzecznictwo sądowe  

P7S_UW 

K_U06 
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (w języku polskim i języku obcym) w zakresie prawa 
lub w obszarze leżącym na pograniczu prawa i innych dyscyplin naukowych  

P7S_UK 

K_U07 
tłumaczy i buduje model wypowiedzi językowej w zakresie administracji, zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U08 
posiada wiedzę dotyczącą zadań samodzielnego pracownika funkcjonującego w sektorze publicznym i 

prawnym  
P7S_UU, P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się osób 
trzecich 

P7S_KK 

K_K02 
jest przygotowany do aktywnego i zawodowego funkcjonowania w organizacjach i instytucjach, wykazuje  
zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról w organizacjach i instytucjach, umie zająć stanowisko w 

debacie z przedstawicielami innych kultur prawnych 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K03 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, antycypuje zjawiska społeczne i polityczne, określa 
kierunki ich rozwoju, prawidłowo ustala problemy w zakresie funkcjonowania organizacji i instytucji oraz 
rozstrzyga te problemy, rozwiązuje konflikty  

P7S_KK 

K_K04 
jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań oraz projektów społecznych, umie rozdzielić w tym zakresie 
aspekty prawne i pozaprawne oraz przedstawić argumenty i kontrargumenty w sporach  

P7S_KK, P7S_KO 

K_K05 jest wrażliwy na problemy społeczne doceniając uniwersalne wartości etyczne  P7S_KO, P7S_KR 

   
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 
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności   
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03, i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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5. Treści programowe. Efekty uczenia się dla przedmiotów / modułów zajęć.   
 

 
 

 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu / 
modułu zajęć  

1 

Pojęcia prawne i administracyjne 
 
Concepts of  Law and 

Administration 

Pojęcie prawa. Główne warstwy porządku prawnego; Podstawowe rodzaje systemów 
prawnych. Prawo krajowe, prawo międzynarodowe, prawo ponadnarodowe; 
Charakterystyka prawa publicznego i prywatnego; Kolizje w systemie prawnym i 

reguły kolizyjne; Podstawowe formy stanowienia prawa; Prawo powszechnie 
obowiązujące i prawo wewnętrzne; Prawo zwyczajowe i orzecznictwo jako źródła 
prawa; Pojęcie systemów prawa i głównych systemów prawnych świata; 
Podstawowe różnice między prawem powszechnym a prawem cywilnym; Struktura 
norm prawnych; Zasady prawne w sensie normatywnym, opisowym i 
niepozytywistycznym. Ich rola w systemie prawnym i stosowaniu prawa; Główne 
metody interpretacji tekstów prawnych (ustawy); Relacje między różnymi metodami 

interpretacji; Interpretacja i stosowanie precedensów. Wyróżnianie i unieważnianie. 

W1, W2, W3, W4, W5 
U1, U2, U3, U4, U5, 

U6, U7 

K1, K2, K4 

2 
Prawo konstytucyjne porównawcze  
 
Comparative Constitutional Law 

Rodzaje konstytucji (charakter prawny współczesnych konstytucji; kompleksowa 
regulacja; supremacja konstytucji, zasada legitymizacji). Supremacja konstytucji i 
geneza kontroli sądowej (Marbury vs. Madison). Podejście do interpretacji 

konstytucji. Proporcjonalność (legitymizacja celu, sprawność, wyważenie). 
Europejska Konwencja Praw Człowieka w krajowych systemach konstytucyjnych. 
Formy rządów: prezydenckość. Formy rządów: parlamentaryzm. Sądownictwo - 
prerogatywy i gwarancje niezależności sądów. Stan wyjątkowy w konstytucjach. 
Dylematy kontroli i głównych podmiotów. Sądy konstytucyjne i ich uprawnienia 
(kontrola sądowa ex ante, kontrola sądowa ex post; kontrola abstrakcyjna i 
konkretna; skargi konstytucyjne; spory między organami państwowymi). 

W1, W2, W3, W4, 
W6, W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4 

3 
Myśl polityczna i prawna 
 
Political and Legal Thought  

Filozofia polityczna w starożytności; idee polityczne średniowiecza; polityczna myśl 
oświeceniowa; nowoczesne i postmodernistyczne ideologie polityczne; historyczne i 
współczesne debaty nad znaczeniem prawa. 

W1,  W3, W6 
U1, U2, U4, U7 
K1, K3, K4, K5 
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4 
Prawo międzynarodowe publiczne 
 

Public International Law 

Definicje międzynarodowego prawa publicznego; Brak obowiązkowego sądownictwa 
w międzynarodowym prawie publicznym; Brak scentralizowanego organu 
prawodawczego; Teorie monistyczne dotyczące relacji między prawem 
międzynarodowym i krajowym; Teorie dualistyczne dotyczące relacji między 
prawem międzynarodowym i krajowym; Osobowość w międzynarodowym prawie 

publicznym; Państwo jako pierwotny podmiot międzynarodowego prawa 
publicznego; Rodzaje państw; Pojęcie suwerenności w międzynarodowym prawie 
publicznym; Państwa neutralne w międzynarodowym prawie publicznym; Stolica 
Apostolska/Watykan; Mikropaństwa; Podmiotowość organizacji międzynarodowych; 

Podmiotowość narodu; Podmiotowość narodowych ruchów wyzwoleńczych; Strona 
wojująca i partyzancji jako podmioty prawa międzynarodowego; Jednostki; 

Organizacje pozarządowe; Wielonarodowe i ponadnarodowe korporacje; Rodzaje 
źródeł w prawie międzynarodowym publicznym; Umowy międzynarodowe; 
Procedura zawierania umów międzynarodowych; Zastrzeżenia do traktatów; 
Interpretacja traktatów; Zwyczaj jako źródło międzynarodowego prawa publicznego; 
Zwyczaj i kurtuazja międzynarodowa; Zasady ogólne międzynarodowego prawa 
publicznego; Normy bezwzględnie obowiązujące w międzynarodowym prawie 
publicznym; Rezolucje organizacji międzynarodowych jako źródła 

międzynarodowego prawa publicznego; Suwerenność terytorialna; Nabycie 
terytorium; Definicja granic; Rzeki w międzynarodowym prawie publicznym; Status 

prawny regionów polarnych; Status prawny przestrzeni powietrznej; Status prawny 
statków powietrznych; Wolności w przestrzeni powietrznej; Status prawny 
przestrzeni kosmicznej; Astronauci; Granice stref morskich; Wody wewnętrzne; 
Morze terytorialne; Strefa przyległa; Wyłączna strefa ekonomiczna; Strefa 
wyłącznego rybołówstwa; Szelf kontynentalny; Morze pełne; Status statków; Prawo 

do posiadania bandery; Piractwo; Państwo Archipelagowe; 
Obywatelstwo/obywatelstwo - pojęcie i podstawowe zasady; Efektywne 
obywatelstwo; Nabycie obywatelstwa; Bezpaństwowość; Ekstradycja; Azyl; 
Międzynarodowa ochrona praw człowieka na poziomie uniwersalnym; 
Międzynarodowa ochrona praw człowieka na poziomie regionalnym; Organy 
państwowe w stosunkach międzynarodowych; misje dyplomatyczne; status głowy 

państwa w prawie międzynarodowym; immunitet dyplomatyczny; funkcje misji 

dyplomatycznych; grupy szefów misji; pierwszeństwo w międzynarodowym prawie 
dyplomatycznym; misje konsularne; grupy misji konsularnych; immunitet 
konsularny; funkcje misji konsularnych; spory międzynarodowe (pojęcie, rodzaje); 
pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych; dyplomatyczne rozstrzyganie 
sporów; arbitraż międzynarodowy; Stały Trybunał Arbitrażowy; jurysdykcja 
doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; skład MTS; orzeczenia MTS 

(elementy, ostateczność itp.).); Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w 
sprawach karnych; Stosowanie siły. 

W1, W2, W3, W4, 
W6, W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 
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5 
Procedury administracyjne 
 
Administrative Procedures  

Rola i znaczenie procedur administracyjnych. Rola i znaczenie ogólnych zasad w 
procedurach administracyjnych. Prawo do dobrych procedur administracyjnych. 
Pojęcie aktu administracyjnego w procedurach administracyjnych. Znaczenie 

przestrzegania terminów w procedurach administracyjnych. 

W1, W2, W4, W5, W6 
U1, U2, U3,  U7 

K1, K2, K3, K4, K5 

6 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 
Human Resource Management 

Rekrutacja; Projektowanie pracy; Opis pracy; Charakterystyka osoby; Metody 
selekcji; Adaptacja; Motywacja do pracy zespołowej; Wynagrodzenie; Rodzaje 
dyskryminacji; Kariera - Rozwój i Planowanie; Rola kultury w HRM; Nieformalne 
relacje; Środowisko pracy; Wynagrodzenie i benefity; Zarządzanie wydajnością 

pracowników. 

W2, W3, W8 
U2,  U4, U5, U6, U7, 

U8 

K1, K2, K3, K4, K5 

7 

Język angielski w zakresie 
administracji i prawa publicznego 
 
English Language for Administration 
and Public Law 

Ludzie w prawie; Zawody prawnicze: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, 
prokuratorzy, notariusze; Możliwe kroki w karierze prawniczej; Gałęzie prawa. 
Prawo publiczne/ prawo prywatne - rozróżnienie; System prawa precedensowego v. 
system prawa cywilnego; Prawo materialne v. prawo procesowe; Źródła prawa; 

Systemy rządowe; Rozdział władzy. Prawo konstytucyjne. Władza ustawodawcza, 
władza wykonawcza i władza sądownicza; Główne cechy charakterystyczne 
konstytucji USA; Konstytucje na całym świecie; Prawo administracyjne; 
Postępowanie administracyjne i kontrola sądowa; Publiczne prawo gospodarcze. 
Zamówienia publiczne; Prawo finansowe. Dochody i wydatki państw; Prawo 
podatkowe; Prawo karne. Rodzaje przestępstw. 

W1, W2, W4 
U6, U7 
K1, K4 
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8 

Prawo organizacji 
międzynarodowych 
 
Law of International Organizations  

Definicje organizacji międzynarodowych; Klasyfikacje organizacji 
międzynarodowych; Reprezentacja państw w organizacjach międzynarodowych; 
Pełne członkostwo w organizacjach międzynarodowych; Członkostwo stowarzyszone 
w organizacjach międzynarodowych, Status obserwatorów; Organy organizacji 
międzynarodowych; Decyzje organizacji międzynarodowych;  Prawo wewnętrzne 
organizacji; Prawo zewnętrzne organizacji; Zakres interpretacji statutu organizacji; 

interpretacja decyzji organizacji; metody interpretacji; finansowanie organizacji; 
budżet organizacji; osobowość prawna organizacji międzynarodowych w prawie 

międzynarodowym; zdolność organizacji międzynarodowych do tworzenia norm 
prawa międzynarodowego; status siedziby głównej organizacji międzynarodowych; 
personel organizacji międzynarodowych; Odpowiedzialność międzynarodowa 
organizacji; Organizacje międzynarodowe przed organami międzynarodowymi (ius 

standi); Status prawny organizacji międzynarodowych w prawie krajowym - 
osobowość w relacji z państwem; Stosowanie prawa wewnętrznego państwa 
przyjmującego; Immunitet prawny organizacji; Partnerzy w relacjach zewnętrznych 
organizacji; Instrumenty relacji zewnętrznych organizacji; Stosunki dyplomatyczne 
nawiązywane przez organizacje; Uznawanie innych podmiotów prawa 
międzynarodowego przez organizacje; Organizacja Narodów Zjednoczonych; 
ASEAN; OPA; WTO; MOP; OBWE; Unia Afrykańska; Rada Europy; Liga Państw 

Arabskich; Carricom; UNASUR. 

W1, W2, W3, W4, 
W6, W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

9 

Administracja i prawo 
administracyjne Unii Europejskiej 
 
Administration and Administrative 

Law of the European Union 

Administracja Unii Europejskiej; Administracja państw członkowskich; Europeizacja 

administracji; Porównawcza administracja publiczna; Prawo administracyjne Unii 
Europejskiej; Prawo administracyjne państw członkowskich; Europeizacja prawa 
administracyjnego; Porównawcze prawo administracyjne; Przekształcenie 
administracji Unii Europejskiej; Przekształcenie prawa administracyjnego Unii 
Europejskiej. 

W1, W2, W3, W4, 
W5, W6,  W8 

U1, U2, U3, U4, U5,  
U8 

K1, K2, K3, K4, K5 

10 

Międzynarodowa ochrona praw 
człowieka 
 

International Protection of Human 
Rights 

Prawna i administracyjna ochrona praw człowieka w kontekście międzynarodowym 

W1, W2, W3, W4,  
W6,  W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

11 

Prawo instytucjonalne Unii 
Europejskiej 
 
Institutional Law of the European 
Union 

Zasady regulujące podział i wykonywanie kompetencji w UE; Etapy procesu 
integracji europejskiej; Rada Europejska/Rada Unii Europejskiej/Komisja/Parlament: 
uprawnienia, skład, schematy głosowania, rola w ogólnej strukturze 
instytucjonalnej; Źródła prawa UE: prawo pierwotne i wtórne; Skutki 
pionowe/poziomowe dyrektyw. 

W1, W2, W3, W4, 
W5, W6,  W8 

U1, U2, U3, U4, U5, 
U8 

K1, K2, K3, K4, K5 
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12 

Język obcy (inny niż angielski) 
 
Foreign Language (other than 
English)  

Język obcy 
W4 
U6 

K1,  K4 

13 

Publiczne prawo konkurencji 

 
Public Competition Law  

Pojęcie publicznego prawa konkurencji; formalne źródła publicznego prawa 
konkurencji; cele publicznego prawa konkurencji; przedsiębiorstwa jako główni 
adresaci publicznego prawa konkurencji; porozumienia ograniczające konkurencję; 

nadużywanie pozycji dominującej; fuzje lub koncentracje; publiczne organy ds. 
konkurencji; procedury antymonopolowe; antykonkurencyjna pomoc państwa; 

antykonkurencyjne praktyki państwa inne niż pomoc państwa; regulacje sektorowe 
(prawo energetyczne, kolejowe, pocztowe i łączności elektronicznej).  

W2, W3, W5, W6, W7 

U1, U2, U3, U4, U5,  
U7 

K1, K2, K4, K5 

14 

Prawo materialne Unii Europejskiej 
 
Substantive Law of the European 
Union 

Ogólny zakres prawa instytucjonalnego i materialnego UE Charakter polityki Unii 
Europejskiej; Geneza i charakter procesów integracji gospodarczej w UE; Idea 
harmonizacji i wzajemnego uznawania; Prawo rynku wewnętrznego - podstawowe 
zasady, zakres i specyfika; Idea swobód w działalności gospodarczej; Element 

transgraniczny i odwrotna dyskryminacja; Odpowiedzialność państwa za podmioty 
prywatne; Zasada proporcjonalności; Zasada niedyskryminacji ze względu na 

przynależność państwową; Zasada traktowania narodowego. 

W1, W2, W3, W4, 
W5, W6, W8 

U1, U2, U3, U4, U5,  

U8 
K1, K2, K3, K4, K5 

15 

Ochrona sądowa w Unii 

Europejskiej 
 
Judicial Protection in the European 
Union  

Struktura Trybunału Sprawiedliwości UE; podział zadań między Trybunałem 
Sprawiedliwości a Sądem; system orzekania w trybie prejudycjalnym; skarga 

przeciwko państwom członkowskim o niewypełnienie zobowiązań wynikających z 
Traktatów; kontrola sądowa aktów UE - skargi o stwierdzenie nieważności; ochrona 
przed sądami krajowymi - skutek bezpośredni i nadrzędność prawa UE; autonomia 
proceduralna państw członkowskich; odpowiedzialność państw członkowskich za 
naruszenie prawa UE; ochrona praw podstawowych w UE. 

W1, W3, W4, W5 
U1, U3, U5,  U7 
K1, K2, K4, K5 
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16 
Ochrona własności intelektualnej 
 
Intellectual Property Protection  

Definicja prawna utworu, utrwalenie, tworzenie, kompilacja, kopie, fonogramy, 

utwór audiowizualny, utwór literacki, obrazowy, graficzny. 2. Informacje wizualne, 
zdjęcia twarzy - kwestie prawne. 3. Rodzaje majątkowych praw autorskich. 4. 
Rodzaje osobistych praw autorskich. 4. 5. Prawa autorskie w postępowaniu 
sądowym i karnym. 4. Rodzaje praw autorskich majątkowych. 6. Zrzeczenie się 
osobistych praw autorskich w Wielkiej Brytanii - kwestie związane z 
ghostwritingiem. 7. Autor i inni posiadacze praw autorskich uprawnieni do ochrony 

praw autorskich, prawa do dzieł pochodnych. 7. 8. Prawa pokrewne (prawa 
pokrewne) oraz definicja nadawania. 9. Naruszenie praw autorskich - czyny 

niedozwolone o charakterze cywilnym i przestępstwa. 10. Czas trwania i 
przeniesienie praw autorskich. 10. 11. Zakres swobodnego wykorzystania. 12. 
Programy komputerowe i prawa autorskie. 

W3, W4, W7 
U1,U4, U5, U8 
K1, K2, K3, K5 

17 

Etyka w życiu publicznym 

 
Ethics in Public Administration  

Główne perspektywy refleksji etycznej; Teleologia i etyka cnót; Filozofia moralna 
Arystotelesa i jej praktyczne zastosowania; Deontologia; Filozofia moralna 
Immanuela Kanta i jej praktyczne zastosowania; Utylitaryzm; Filozofia moralna 

Jeremy'ego Benthama i Johna Stuarta Milla i jej praktyczne zastosowania; 
Kontraktualizm; Filozofia moralna Johna Rawlsa i jej praktyczne zastosowania; 
Etyka dyskursu; Filozofia moralna Jurgena Habermasa i jej praktyczne 
zastosowania.  

W5, W6, W8 

U4,  U8 
K1, K2, K3, K4, K5 

18 

Język angielski w zakresie prawa 
prywatnego 
 
English for Private Law  

Prawo umów; Zasada swobody zawierania umów; Elementy umowy; Rodzaje umów; 

Negocjowanie i sporządzanie umów; Standardowe klauzule umowne; Wykonanie i 
naruszenie umowy; Środki zaradcze; Odszkodowania; Prawo pracy; Prawo deliktów; 

Pojęcie czynu niedozwolonego; Odpowiedzialność za delikty cywilne; Prawo 
rodzinne; małżeństwo; stosunki między rodzicami a dziećmi; prawo spadkowe; 
dziedziczenie ustawowe; testamenty; europejski certyfikat spadkowy; prawo 
własności; przewłaszczenie; ograniczone prawa majątkowe; hipoteka; zastaw; 
prawo własności intelektualnej; prawa autorskie; patenty; rozstrzyganie sporów; 
spory sądowe; arbitraż; mediacja. 

W1, W2, W4,  W7 
U6, U7 
K1, K4 

19 

Fundusze strukturalne i 
finansowanie projektów 
europejskich 
 
Structural Funds and European 
Projects Financing  

Cele polityki regionalnej; Zasady polityki regionalnej UE; Cel I polityki regionalnej; 
Cel II polityki regionalnej; Cel III polityki regionalnej; Finansowanie projektów z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Finansowanie projektów z Funduszu 
Spójności; Wsparcie finansowe dla projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego; Biznesplany dla projektów europejskich; Zasady finansowania 
projektów europejskich; Korekty finansowe; Analiza i informacja zwrotna; Wymogi 
dotyczące sprawozdawczości; Rachunkowość funduszy strukturalnych; Koszty 
kwalifikowalne; Współfinansowanie projektów europejskich; Kontekst 
sprawozdawczości; Nowe oprogramowanie do komunikacji on-line; Projekty 

europejskie w regionie dolnośląskim; Zalety i wady funduszy strukturalnych. 

W2, W6, W7 
U1, U2, U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4, K5 
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20 
Prawo ochrony środowiska 
 
Environmental Law 

Międzynarodowe i komparatystyczne prawo ochrony środowiska 

W1,  W3, W4, W5, 
W7 

U1,  U3, U4, U7 

K1, K2,  K4, K5 

21 
Prawo dyplomatyczne i konsularne 
 
Diplomatic and Consular Law  

Nawiązanie, zerwanie i zakończenie stosunków dyplomatycznych; Misja 
dyplomatyczna: funkcje, przywileje i immunitety; Członkowie misji dyplomatycznej; 
Szef misji: klasy i proces obejmowania funkcji; Przywileje i immunitety 
przedstawicieli dyplomatycznych; Bagaż dyplomatyczny i poczta dyplomatyczna; 

Azyl dyplomatyczny; Stałe misje przy organizacjach międzynarodowych; Przywileje i 
immunitety przedstawiciela organizacji międzynarodowej; Przywileje i immunitety 
urzędników organizacji międzynarodowych; Przywileje i immunitety urzędników 
ONZ; Przywileje i immunitety urzędników UE; Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych; Misje specjalne oraz ich przywileje i immunitety; Stosunki 
konsularne: ustanowienie i wypowiedzenie; Urząd konsularny: funkcje, przywileje i 
immunitety; Kierownik urzędu konsularnego: klasy, uwierzytelnienie i proces 

obejmowania funkcji; Przywileje i immunitety urzędników konsularnych; Konsulowie 
honorowi. 

W1, W2, W3, W4, 
W5, W6 

U1, U2, U3, U4,U6, 
U8 

K2, K3, K4, K5 

22 
Międzynarodowa służba cywilna 
 

International Civil Service  

Międzynarodowe prawne i administracyjne regulacje dotyczące służby cywilnej 

W1, W2, W3, W4, 

W5, W6 
U1, U2, U3, U4,  U6, 

U8 
K1, K2, K3, K4, K5 

23 
Seminarium 
 
Seminar  

Przygotowanie pracy magisterskiej 
U3,  U5, U6 

K3, K4 

24 
Język polski dla cudzoziemców A1 
 
Polish Language for Foreigners (A1)  

Język polski   

25 
Zarządzanie publiczne 
 
Public Management  

Zarządzanie i zarządzanie publiczne; Zarządzanie administracyjne; Organizacje i 

organizacje publiczne; Publiczna administracja; Zarządzanie i dobre zarządzanie; 
Kontekst organizacji publicznych i zarządzania publicznego; Środowisko prawne 
zarządzania publicznego; Wymiary zarządzania publicznego; Strategie zarządzania 

publicznego; Specyfika zarządzania publicznego; Zarządzanie publiczne: krajowe, 
europejskie i globalne. 

W1,  W6, W8 
U1,  U3, U4, U8 

K1, K2, K3, K4, K5 
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26 
Ekonomia międzynarodowa 
 
International Economics   

Bezwzględne i porównawcze zalety teorii handlu; Model Heckschera-Ohlina - 
założenia i implikacje; Paradoks Leontiefa i jego konsekwencje; Alternatywne teorie 
handlu (handel z korzyściami skali, handel wewnątrzgałęziowy, teoria 
pokrywającego się popytu, teoria cyklu życia produktu, model grawitacji); Taryfy i 
kwoty w ramach doskonałej konkurencji i monopolu; Efekt dobrostanu ceł, 

kontyngentów i subsydiów wywozowych; Pozataryfowe bariery handlowe 
(kontyngenty, VER, subsydia wywozowe, bariery techniczne w handlu, środki 
sanitarne i fitosanitarne, niebieskie taryfy, bariery administracyjne, reguły 

pochodzenia, antydumping, cło wyrównawcze, zabezpieczenia); Argumenty za 
liberalizacją handlu i argumenty za protekcjonizmem handlu; Struktura i główne 
zasady WTO; Rola GATT / WTO w handlu międzynarodowym; Konkurs handlowy UE-

Chiny w Afryce; Konkurs handlowy Północ-Południe w Ameryce Łacińskiej; Problemy 
międzynarodowej migracji zarobkowej; Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
we wzroście gospodarczym; Struktura i determinanty bilansu płatniczego; Systemy 
kursów walutowych; Determinanty i miary wzrostu gospodarczego i rozwoju; Idea 
zrównoważonego rozwoju; Różne koncepcje konwergencji gospodarczej; Przyczyny i 
mierniki ubóstwa w krajach rozwijających się; Wpływ pomocy zagranicznej na 
wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się; Istotne czynniki globalizacji 

gospodarczej; Bretton Woods Institutions; Argumenty za i przeciw globalizacji; 
Zalety i wady globalizacji. 

W2, W3,  W6,  W8 
U2, U3, U4, U5,U7 

K1, K2,  K4 

27 
Ekonomika Unii Europejskiej 
 
Economics of the European Union  

Pojęcie integracji europejskiej. Unia celna a strefa wolnego handlu. Tworzenie 
handlu a przekierowywanie handlu. Zasady europejskiego jednolitego rynku. 

Europejska standaryzacja. Zasady zamówień publicznych na jednolitym rynku 
europejskim. Zasady konkurencji w UE. Swoboda przepływu osób na jednolitym 
rynku europejskim. Swoboda przepływu kapitału i bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne. Usługi na jednolitym rynku europejskim. Polityka regionalna i fundusze 
strukturalne UE. Europejska integracja walutowa i kryteria konwergencji. Optymalny 
obszar walutowy. Korzyści i koszty euro. Przyczyny kryzysu euro i metody jego 

przezwyciężenia. Wspólna polityka transportowa. Wspólna polityka rolna. Budżet UE. 
Harmonizacja podatkowa w UE. Przyczyny i skutki Brexitu. UE w światowej 
gospodarce. 

W2, W3, W6,  W8 
U2, U3, U4, U5,  U7 

K1, K2, K4 

28 

Międzynarodowa współpraca 

regionalna 
 
International Regional Cooperation 

Definicje regionu; Formy współpracy regionalnej; Współpraca transgraniczna; 
Europejska współpraca regionalna; Euroregiony; Unia Europejska i polityka 

regionalna; Promowanie współpracy transgranicznej w regionach pozaeuropejskich 
(Wspólnota Andyjska, OAS, Mercosur, Unia Afrykańska); Współpraca transgraniczna 
i ochrona środowiska; Współpraca transgraniczna i rzeki międzynarodowe (dostęp 
do wody, nawigacja). 

W3, W5, W6 
U1,  U3, U4,  

K1, K2, K4, K5 



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 1/I/2020 Rady Wydziału  

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
 

15 
 

29 
Prawo ONZ 
 

Law of the United Nations 

ONZ jako organizacja międzyrządowa i jej status prawny. Członkostwo. Organy: 
Zgromadzenie Ogólne; Rada Bezpieczeństwa; Rada Ekonomiczno-Społeczna; Rada 
Powiernicza; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; Sekretariat. Utrzymanie 
pokoju jako najważniejszy cel ONZ. Ochrona praw człowieka. Dekolonizacja, 

samostanowienie narodów, administracja terytorialna. Międzynarodowe trybunały i 
sądy karne. Akty ONZ - rezolucje i ich legalność. Przyszłość Narodów 
Zjednoczonych. 

W3, W5, W6 
U1,  U3, U4 

K1, K2,  K4, K5 

30 

Międzynarodowe organizacje 
pozarządowe 
 
International Non-Governmental 

Organizations 

Ogólne informacje o pozycji INGO (historia, struktura, definicje, pozycja w 

międzynarodowym prawie publicznym, ich pozycja na poziomie międzynarodowym - 
zdolność do działania, odpowiedzialność, współpraca z państwami i organizacjami 
międzynarodowymi - ONZ, RE, UE, OPA). Przykłady organizacji INGO: 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 

Fédération Internationale de Football Association („FIFA”), AFC (Asian Football 
Confederation), CAF (Confédération Africaine de Football), CONCACAF 
(Confederation of North) , Futbol środkowoamerykański i karaibski), CONMEBOL 
(Confederación Sudamericana de Fútbol), OFC (Konfederacja piłkarska Oceanii), 
UEFA (Związek Europejskich Związków Piłki Nożnej Unii Europejskiej w piłce nożnej), 
Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), Greenpeace, World Wide Fund for 

Nature (WWF), Green Cross International, Friends of the Earth, CARE, Amnesty 

International, Human Rights Watch, Międzynarodowa Komisja Prawników, Simon 
Wiesenthal Center, Reporterzy bez Granic, AKTYWOWANI, Oxfam, Światowa wizja, 
Duński radca ds. uchodźców, Norweska Rada ds. Uchodźców, Korpus Miłosierdzia, 
Caritas, Ratuj dzieci, Lekarze świata, Lekarze Bez Granic, Międzynarodowa Helsińska 
Federacja Praw Człowieka, Soka Gakkai International, Międzynarodowa Fundacja 
Buddyjska, Islamska Pomoc, Katolicka Służba Pomocy, Światowy Kongres Żydów 

(WJC), Światowy Kongres Muzułmański (WMC), Kościół Scjentologii, itp. 

W1, W2, W3, W4, 

W6,  W8 
U1, U2, U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4 

32 

Prawo nowych technologii 

 
Law of New Technologies  

Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania dla transakcji elektronicznych 
(Identyfikacja elektroniczna. Usługa zaufania. Wzajemne uznawanie. 
Kwalifikowalność do powiadamiania o systemach identyfikacji elektronicznej. 

Poziomy pewności systemów identyfikacji elektronicznej. Powiadomienie. Naruszenie 

bezpieczeństwa. Odpowiedzialność. Współpraca i interoperacyjność. 
Odpowiedzialność i ciężar dowodu. Kwalifikowane usługi zaufania. Podpisy 
elektroniczne. Podpisy elektroniczne w usługach publicznych. Pieczęcie 
elektroniczne. Elektroniczne znaczniki czasu. Usługi elektronicznych przesyłek 
poleconych. Uwierzytelnianie stron internetowych. Dokumenty elektroniczne. 

W3, W5 

U4, U5 
K1,  K3, K4, K5 
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33 
Techniki podejmowania decyzji 
 

Decision-making Techniques  

Proces decyzyjny według P.F. Druckera; Podejmowanie decyzji a rozwiązywanie 

problemów; Problem decyzyjny; Podstawowa zasada podejmowania decyzji w 
warunkach niepewności; Techniki podejmowania decyzji w warunkach niepewności: 
pesymizmu, optymizmu, minimalizacji maksymalnego żalu, maksymalizacji 
oczekiwanych wartości, maksymalizacji oczekiwanych użyteczności; Drzewo 
decyzyjne. Cele i ich znaczenie w procesie decyzyjnym; Interaktywne techniki 
definiowania i analizy celów (formuła SMART, Diamond, burza mózgów); Podejścia 
do określania poziomu podejmowania decyzji; Indywidualne podejmowanie decyzji; 

Grupowe podejmowanie decyzji; Strategiczne, taktyczne i operacyjne poziomy 
decyzyjne; Interaktywne techniki podejmowania decyzji (Galeria, Praca w małych 
grupach, 1 + 2 + 4, Burza mózgów, Stół Pro i Contra, Fishbowl); Przepływ danych, 
informacji i informacji w procesach decyzyjnych; Procesy decyzyjne w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi; Ryzyko i analiza ryzyka w zarządzaniu; Przykład agencji 
FRONTEX (ocena podatności na zagrożenia, wspólne operacje, szybka interwencja 
na granicy). 

W3, W4, W5, W8 
U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4, K5 

34 

Mediacje i negocjacje 

 
Mediations and Negotiations  

Mediacja (mediator. Zapewnienie jakości mediacji. Odwołanie się do mediacji. 
Wykonalność umów wynikających z mediacji. Poufność mediacji. Wpływ mediacji na 
terminy przedawnienia i przedawnienia). Alternatywne sposoby rozwiązywania 

sporów (dostęp do podmiotów ADR i procedur ADR. Wiedza fachowa, niezależność i 

bezstronność. Przejrzystość. Skuteczność. Sprawiedliwość. Wolność. Legalność. 
Informacje dla konsumentów. Współpraca i wymiana doświadczeń między 
podmiotami ADR. Rola właściwych organów. Alternatywne rozstrzyganie sporów w 
europejskim prawie administracyjnym. Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR 
PLATFORMA. Składanie reklamacji. Przetwarzanie i przekazywanie reklamacji. 

Rozwiązywanie sporów. Informacje dla konsumentów). 

W3, W4, W5,  W8 

U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

35 Międzynarodowe rynki finansowe 
 
International Financial Markets 

Funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych w aspekcie ekonomicznym. 

W1, W3, W6, W8 
U1, U2, U3, U4, U5, 

U7 
K1, K2,  K4 



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 1/I/2020 Rady Wydziału  

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
 

17 
 

36 Odpowiedzialność organizacji 
międzynarodowych 
 
Accountability of International 

Organizations  

Pojęcie odpowiedzialności organizacji międzynarodowych - geneza i przyczyny 
istnienia. Pojęcia pokrewne; Granice uprawnień OM; Obowiązek przestrzegania 
prawa międzynarodowego: definicja prawa właściwego plus przykłady; Sankcje 
nałożone przez ONZ i ich stosowanie; Międzynarodowe prawo humanitarne w 
kontekście misji ONZ; Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych, rola, 
ryzyko, uzasadnienie, kompetencje; Element naruszenia zobowiązania 
międzynarodowego; Element atrybucji; Odpowiedzialność państw członkowskich; 

Dostępne środki i instrumenty służące ochronie praw stron trzecich (np. osób 
fizycznych) przed działaniami OM. 

W1, W2, W3, W4, 

W6, W8 
U1, U2, U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4 

37 

Międzynarodowe prawo handlowe 
 
International Commercial Law 

Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Źródła międzynarodowego prawa 
handlowego; Znaczenie lex mercatoria; Przeszkody w handlu międzynarodowym; 
Identyfikacja podmiotów gospodarczych w stosunkach handlowych; Prawo WTO; 
Instrumenty UNIDROIT; Rola UNCITRAL; Porównawcze prawo umów; Zawarcie 
umów zgodnie z Konwencją wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów; Interpretacja umowy; Umowa franczyzy; Umowa faktoringowa; Umowa 
dzierżawy; Okresy przedawnienia; Spory międzynarodowe; Alternatywne sposoby 

rozwiązywania sporów w międzynarodowych transakcjach handlowych; 
Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy; Handel elektroniczny; Ubezpieczenia w 
handlu międzynarodowym; Klauzule ujednolicające w umowach międzynarodowych; 

Europejskie prawo własności intelektualnej; Swoboda przedsiębiorczości w UE; Rola 
TSUE w handlu międzynarodowym; Spółka europejska (Societas Europea) i 
europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. 

W1, W2, W3, W4,  
W6, W8 

U1, U2, U3, U4, U5, 

U7 
K1, K2, K3 

38 
Praktyka zawodowa 
 
Internship  

Praktyka studencka ma w swym zamierzeniu być uzupełnieniem programu 
edukacyjnego, który student realizuje w ramach programu studiów. Głównym 
uzasadnieniem ich organizowania jest to, by praktyki studenckie prowadziły do 
osiągnięcia celów określonych efektach kształcenia, w zakresie umiejętności i 
kompetencji określonych dla  kierunku studiów. Praktyki studenckie są również 

narzędziem pozwalającym studentom ocenić swoje umiejętności i kompetencje 
niezbędne w życiu zawodowym, z drugiej strony pozwalają pracodawcom ocenić 
stopień przygotowania studentów do wykonywania pracy zawodowej. 

U1, U2, U3, U4, U8 
K1, K2, K3, K4 
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6. Plan studiów           

I ROK           

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 

O
 /

 F
*
 

W Ćw S K INNE 
liczba 
godzin 
zajęć  s

p
o
s
ó
b
 

w
e
ry

fi
k
a
c
ji
  

Punkty 
ECTS 

Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot  

SEMESTR I 

1 
Pojęcia prawne i administracyjne 
Concepts of  Law and Administration O   16 14 

  
    30 E/Z 3 nauki prawne 

2 
Prawo konstytucyjne porównawcze  

Comparative Constitutional Law 
O 30   

  
    30 E  3 nauki prawne 

3 
Myśl polityczna i prawna 
Political and Legal Thought  

O 30 14 
  

    44 E/Z 5 nauki prawne 

4 
Prawo międzynarodowe publiczne 
Public International Law 

O 30 14 
  

    44 E/Z 5 nauki prawne 

5 
Procedury administracyjne 

Administrative Procedures  
O 16 14 

  
    30 Z/Z 4 nauki prawne 

6 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Human Resource Management 

O 16 14 
  

    30 Z/Z 3 nauki prawne 

7 
Język polski dla cudzoziemców A1 
Polish Language for Foreigners (A1)  

O   
  

    30 30    nauki prawne 

8 
Język angielski w zakresie administracji i prawa 
publicznego 
English Language for Administration and Public Law 

O   

  

    30 30 Z 4 nauki prawne 

9 

Wykład do wyboru:   30         30 Z 3   

Zarządzanie publiczne 

Public Management  
F                 nauki prawne 

Ekonomia międzynarodowa 
International Economics   

F 
          

  
    

nauki prawne 

Ekonomika Unii Europejskiej 
Economics of the European Union  

F 
          

  
    

nauki prawne 

RAZEM    168 70 0 0 60 298 4 E 30   
   

         
SEMESTR II 
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1 
Prawo organizacji międzynarodowych 

Law of International Organizations  
O 16 14       30 E/Z 5 nauki prawne 

2 

Administracja i prawo administracyjne Unii 
Europejskiej 
Administration and Administrative Law of the 
European Union 

O 30         30 Z 3 nauki prawne 

3 
Międzynarodowa ochrona praw człowieka 
International Protection of Human Rights 

O 16 14       30 E/Z 5 nauki prawne 

4 
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej 
Institutional Law of the European Union 

O 16 14       30 E/Z 6 nauki prawne 

5 
Seminarium 
Seminar  

O     30     30 Z 4 nauki prawne 

6 
Język obcy  
Foreign Language  

O         60 60 E 4 nauki prawne 

7 
Język polski dla cudzoziemców A1 
Polish Language for Foreigners (A1)  

O         30 30 E 5 nauki prawne 

8 

Wykład do wyboru:   30         30 Z 3   

Międzynarodowa współpraca regionalna 
International Regional Cooperation 

F     
  

        
  

nauki prawne 

Międzynarodowe organizacje pozarządowe 
International Non-Governmental Organizations 

F     
        

  
  

nauki prawne 

Prawo ONZ 
Law of the United Nations 

F     
        

  
  

nauki prawne 

RAZEM    108 42 30 0 90 270 5E 35   

  

II ROK           

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 

O
 /

 F
*
 

W Ćw S K INNE 
liczba 
godzin 
zajęć  s

p
o
s
ó
b
 

w
e
ry

fi
k
a
c
ji
  

Punkty 
ECTS 

Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot  

SEMESTR III 

1 
Publiczne prawo konkurencji 
Public Competition Law  

O 30   
  

    30 E  3 nauki prawne 

2 
Prawo materialne Unii Europejskiej 
Substantive Law of the European Union 

O 16 14 
  

    30 E/Z 5 nauki prawne 
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3 
Ochrona sądowa w Unii Europejskiej 

Judicial Protection in the European Union  
O 16 14 

  
    30 E/Z 4 nauki prawne 

4 
Ochrona własności intelektualnej 
Intellectual Property Protection  

O 12   
  

    12 Z 3 nauki prawne 

5 
Etyka w życiu publicznym 
Ethics in Public Administration  

O 16 14 
  

    30 E/Z 4 nauki prawne 

6 
Język angielski w zakresie prawa prywatnego 

English for Private Law  
O         30 30 Z 3 nauki prawne 

7 
Seminarium 
Seminar  

O   
  

30     30     nauki prawne 

8 

Konwersatorium do wyboru:         30   30 Z 3   

Prawo nowych technologii 
Law of New Technologies  

F 
  

              nauki prawne 

Techniki podejmowania decyzji 
Decision-making Techniques  

F 
  

              nauki prawne 

Mediacje i negocjacje 
Mediations and Negotiations  

F                 nauki prawne 

RAZEM    90 42 30 30 30 222 4E 25   
            

SEMESTR IV 

1 
Seminarium 
Seminar  

O   
  

30     30 Z 18 nauki prawne 

2 
Fundusze strukturalne i finansowanie projektów 
europejskich 
Structural Funds and European Projects Financing  

O 20   
  

    20 Z 2 nauki prawne 

3 
Prawo ochrony środowiska 
Environmental Law 

O 22 14 
  

    36 E/Z 3 nauki prawne 

4 
Prawo dyplomatyczne i konsularne 

Diplomatic and Consular Law  
O 16 14 

  
    30 E/Z 3 nauki prawne 

5 
Międzynarodowa służba cywilna 

International Civil Service  
O 30   

  
    30 E  2 nauki prawne 

6 
Praktyka zawodowa 
Internship  

O     
  

  120 1     4 nauki prawne 

7 

Wykład do wyboru:   30         30 Z 3   

Międzynarodowe rynki finansowe 
International Financial Markets F 

    
  

          nauki prawne 

Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych 
Accountability of International Organizations  F 

    
        

  
  

nauki prawne 
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Międzynarodowe prawo handlowe 
International Commercial Law F 

    
        

  
  

nauki prawne 

RAZEM    118 28 30 0 0 176 3E 35   
            

            

*Przedmiot: obowiązkowy – O / fakultatywny - F           

1 Obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godz. realizowane do IV semestru, rozliczenie zaliczenia w semetrze IV (zasady 
odbywania zajęć uregulowane są w odrębnych przepisach) 

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realziowane na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenie zaliczenia w semetrze I  (zasady 
odbywania zajęć uregulowane są w odrębnych przepisach) 

            

Administration in International Organizations  - studia 
stacjonarne drugiego stopnia 

SEMESTR 

razem  

    

I II III IV 

    

Liczba punktów ETCS 30 35 25 35 125 
    

Liczba godzin zajęć: co najmniej, w tym lektorat z j. 
obcego 60 

298 270 222 176 966 
    

            
OBJAŚNIENIA 

                      

Formy realizacji zajęć: Forma zaliczenia:  
 

     
W - wykład E - egzamin    

 
    

Ć - ćwiczenia Z - Zaliczenie na ocenę   
    

S - seminarium 
     

 
    

K - konwersatorium 
    

 
     

Inne:  L - lektoraty, Pr - praktyki 
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WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

GENERAL DESCRIPTION OF A NEW FIELD OF STUDY  

General data 

Faculty Faculty Law, Administration and Economics 

Field of study Administration in International Organizations 

Level of studies Second degree cycle 

Level of qualification Level 7 of the Polish Qualification Framework 

Learning profile  General academic profile 

Form of studies full-time 

Number of semesters 4 

Language of instruction English 

Professional title 

awarded to graduates 
Master 

Professional 
qualifications acquired 

  

Concept of education  

Relation to the Mission 
and Development 
Strategy of the 

University of Wrocław 

The University of Wrocław's strategy for 2013-2020 was set out in the Senate's 
Resolution No. 100/2013 of 26 June 2013. According to the above-mentioned 
resolution, the University of Wrocław wishes to fulfill its mission in particular by 
conducting scientific research and offering education at the highest level. The 
primary objectives of the University are: searching for new ideas and solutions, 

opening new thought horizons and, contributing to creative and tolerant attitudes 
towards ideas and people, strengthening cooperation with the social and economic 
environment and modernization of the University's system management. The 
implementation of these objectives is supported by the quality assurance policy 
pursued by the University of Wrocław (Education Quality Management Strategy, 
defined in the Senate's Resolution No. 95/2014 of 24 September 2014). The mission 
of the University and its strategic objectives are consistent with the objectives of the 

Faculty's of Law, Administration and Economics development strategy. The most 
important strategic objectives of the Faculty include: continuous improvement of the 
quality of education and increasing the attractiveness of the teaching offer through 
classes in English, English-language studies and practices under the Erasmus 
Programme; raising the level of scientific research and development of scientific and 
teaching staff; improving the conditions for education and research through further 

development of the faculty library; increasing access to foreign scientific databases; 
improving IT infrastructure; developing relations with social-and-economic partners; 
strengthening the position of graduates in the labour market through student 
internships and guranteeing the influence of employers on the educational process; 
improving the management process of the Faculty of Law, Administration and 
Economics and its service to students through appropriate organizational changes 
and digitalization of students' office. All the above-mentioned objectives of the 

development strategy of the University of Wrocław and of the Faculty are fully 
compatible with the objectives pursued within the "Administration in International 
Organizations" degree course, where the scope of education and scientific research 
is broad and covers such areas as, among others, European integration, 

international law, administrative law of the European Union, human resources 
management. This scope is consistent with the learning outcomes and with the main 
objective of education which is to provide students with the latest knowledge in legal 

sciences and to develop skills and create attitudes useful and sought after in the 
current labour market. 



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 1/I/2020 Rady Wydziału  

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
 

23 
 

Description of economic 

and social needs to 

establish the degree 
programme. General 
educational aims 
corresponding with 
learning outcomes  

Second degree studies in Administration in International Organizations are aimed at 
deepening and detailing knowledge, as well as at acquiring competences and skills in 
a manner and in the scope adequate to the expectations set for Masters of 
Administration by key external stakeholders, i.e. basic public administration entities 
and their respective public administration bodies, with simultaneous consideration of 

different perspectives for international public administration. Therefore, education is 
aimed at obtaining second-level qualifications useful for holding positions and 
performing functions in public administration (in particular: international and 
governmental), which require establishing and applying the law (first of all: 
administrative, with simultaneous consideration of selected standards of other 
branches of law in the scope applicable in administrative practice - e.g. in the area 

of tax law). Achievement of such intentions is to be facilitated by preferences of 
administrative and legal issues in the Programme (based on domination of subjects 
concerning strictly legal and administrative matters), complemented by the 
requirement to implement programme contents concentrating on the sphere of 
public administration, also in the case of subjects with satellite connections with 
administrative law (and public administration). The culmination of such assumptions 

is the necessity to prepare a diploma (master) thesis on subjects correlated with the 

subject matter of studies. 
Implementation of such assumptions will allow to educate graduates not only in 
name prepared to perform various roles in the context of administration, especially 
on the side of those performing public administration. Preference for subjects 
ultimately focused on conducting positive law analyses, complemented by the 
implementation of program content aimed at transferring necessary theoretical 
knowledge in a way that takes into account the needs of administrative practice, is 

to be a way to properly correlate the profile of a graduate of Administration in 
International Organizations with the challenges specific to modern public 
administration.  The acquired knowledge will enable the graduate to understand and 
interpret the objective and subjective aspects of administration, at the same time 
combining general arrangements in this area with institutions with detailed 
application.  

Graduates will be prepared for independent lawmaking and application (in particular: 
administrative, with the necessary references to the regulation of other branches of 
law in the scope useful from the point of view of subjectively and objectively 

captured public administration). He/she will have a deepened ability to create 
various written works in English in the field of administration or related disciplines. 
Graduates will be prepared to independently improve and supplement their 
knowledge and skills and will be prepared for scientific work and third degree 

studies. 

Academic domain(s) to 
which learning outcomes 
relate 

Social sciences 

 
Academic discipline(s) to 

which learning outcomes 
relate 

Legal sciences 

Description of the 
competences expected 
from the candidate 

(applies to second-cycle 
studies)  

A candidate for a 2-year course in Administration in International Organizations, 

second degree, should have basic knowledge of legal, organizational, systemic, 
political, economic and social phenomena resulting from functioning in organized 
social structures. Candidates should have the following skills and competences in 
particular: the ability to analyse information critically and to synthesise it; the ability 

to see multifaceted links between different social phenomena and to forecast and 
analyse their course and mechanisms of formation; the ability to take decisions that 

require balancing opposing points of view; the ability to acquire and use legal  
language 
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Rules of admission for 
candidates, including 

foreigners – rules of 
admission in the wording 
to be put in an 
appropriate resolution of 
the Senate  

Graduate of first-cycle (bachelor's) and master's studies of any field may apply for 
admission to full-time second-cycle studies of Administration in International 

Organizations. The conditions of admission are: 1. possession of a diploma allowing 
to enrol for the studies; 2. confirmation of knowledge of English (candidate is not 
required to provide a certificate confirming knowledge of English if: a) English was 
the language of instruction in a high school or college completed by the candidate; 
b) English is a native language of the candidate; c) the candidate passed the 
secondary school final examination in English at an extended level attaining at least 
80% score; d) the candidate passed B2 level English exam during his or her studies 

as confirmed in the diploma supplement); 3. positive formal appraisal of the 
application by the faculty coordinator (applies only to the diploma obtained abroad). 

Expected number of 
students admitted to the 
1st year – volume of 
admission 

60 

 
Possibilities for 

continuing education 

Graduate has the possibility of continuing education on the 3rd level degree studies 
(doctoral studies) and postgraduate studies 
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STUDY PROGRAMME 

Field of study: Administration in International Organizations 
Level of studies: Second degree cycle 
Level of qualification: 7 
Learning profile: General academic profile 
Faculty: Faculty Law, Administration and Economics 

    
1. Attribution of the field of study to academic domains and academic disciplines to which it relates 

    

Academic domain Academic discipline Percentage share of disciplines 
Leading discipline  

(more than a half of learning outcomes)  

Social sciences Legal sciences 100% Legal sciences 

    
2. Table of percentage share of the number of ECTS credits in the total number of ECTS credits for each of the programme's 
disciplines 

    

Academic domain Academic discipline 
Percentage share of the number of ECTS credits in the total number of ECTS credits 

for each of the disciplines  

Social sciences Legal sciences 100% 

    
3. General data on the curriculum  

    
Number of semesters 4 

Number of ECTS credits required to complete the studies at a given level  125 

Professional title awarded to graduates Master 

Form of studies full-time 

ISCED code 0413 

Number of ECTS credits including optional classes  38 

Total number of ECTS credits which a student must collect for classes conducted directly by 
academic teachers/instructors  

125 

Number of ECTS credits for foreign language classes or Polish classes  
9 

Total number of hours for the programme   966 

Number of hours, number of ECTS credits, rules and form of professional training  120, 4 ECTS 



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 1/I/2020 Rady Wydziału  

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
 

26 
 

    
Professional training aims to:  
The practice serves as a complement to the study program, aimed at allowing students to accomplish learning outcomes in the sphere of skills and 
competences. It also severs as an instrument that allows students to evaluate their skill and competences from the standpoint of their chosen 
profession and that permits employers to assess the students' level of preparation for undertaking job responsibilities. 

 

 

4.  Description of the learning outcomes defined for curricula in relation to the second-cycle characteristics of the Polish National 
Qualification Framework for qualifications at level 6-7 obtained within the higher education and science system after having 
obtained full qualifications at level 4. 

Symbol of the 

learning 
outcome for 

the 
curriculum  

Learning outcomes for a given field of study. 
After completing first-cycle studies in the field of Administration in International Organizations 

the graduate will achieve the following learning outcomes 
                                   

Reference to second-
level PNQF 

characteristics 
(codes) 

KNOWLEDGE 

K_W01 
has knowledge of the branches of law belonging to public law and private law, the nature of public and private law and the 
relationship of law to other scientific disciplines 

P7S_WG 

K_W02 
has expanded knowledge including legal institutions operating in the area of public and private law as well as legal 
institutions operating in EU and international law 

P7S_WG 

K_W03 can determine the scope of legal solutions for a particular institution P7S_WG 

K_W04 can interpret legal text P7S_WG 

K_W05 
has knowledge of modeling legal structures and processes occurring in them, and is able to identify the rules that govern 
them 

P7S_WG 

K_W06 
has knowledge about specific systems, doctrines, norms and rules (legal, political, organizational, professional, moral and 
ethical) organizing legal structures and institutions, as well as about the regularities that govern them and about their 
sources, nature, changes, ways of functioning, as well as about legal cultures of the modern world 

P7S_WG 

K_W07 understands the basic concepts as well as the principles of industrial property protection and copyright law P7S_WK 

K_W08 has knowledge of organizational structures functioning in administration P7S_WG 

SKILLS  

K_U01 
is able to correctly interpret and explain legal phenomena against the background of other fields of science (e.g. economic, 
political) and explain the mutual relations between legal phenomena 

P7S_UW, P7S_UK 

K_U02 
solves problems using theoretical knowledge of law to describe and analyze the causes and processes, legal phenomena, 
as well as formulates his own opinions in the selection of critical data and methods, uses a specialized language in this 
field 

P7S_UW 
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K_U03 
uses theoretical knowledge of law and other scientific disciplines to solve practical problems, is able to forecast and model 
complex legal processes 

P7S_UW 

K_U04 
uses normative systems, norms and rules (legal, professional, ethical, social), is able to use them to solve specific 
problems 

P7S_UW 

K_U05 
uses the latest research methods in the field of law, understands and interprets legal literature and differentiates judicial 
decisions 

P7S_UW 

K_U06 
has the ability to prepare oral presentations (in Polish and a foreign language) in the field of law or in an area lying on the 
border of law and other scientific disciplines 

P7S_UK 

K_U07 
translates and builds a model of language expression in the field of administration, in accordance with the requirements 
specified for level B2 + of the European Language Training Description System 

P7S_UK 

K_U08 has knowledge of the tasks of an independent employee operating in the public and legal sector P7S_UU, P7S_UO 

SOCIAL COMPETENCES  

K_K01 understands the need for lifelong learning, is able to inspire and organize the learning process of third parties P7S_KK 

K_K02 
is prepared for active and professional functioning in organizations and institutions, demonstrates understanding of the 
possibility of performing various roles in organizations and institutions, knows how to take a position in the debate with 
representatives of other legal cultures 

P7S_KO, P7S_KR 

K_K03 
is aware of the level of his knowledge and skills, anticipates social and political phenomena, determines the directions of 
their development, correctly determines the problems in the functioning of organizations and institutions and resolves 
these problems, resolves conflicts 

P7S_KK 

K_K04 
is prepared to create and implement tasks and social projects, knows how to separate legal and non-legal aspects in this 
area, and present arguments and counterarguments in disputes 

P7S_KK, P7S_KO 

K_K05 is sensitive to social problems, appreciating universal ethical values P7S_KO, P7S_KR 

   
Key: 
PNQF – Polish National Qualification Framework 
P6S_WG/P7S _WG – component code of the qualification for level 6 and 7 for the second-cycle characteristics of the Polish National Qualification 
Framework  
K_W - learning outcomes related to knowledge specific for a given field of study  

K_U - learning outcomes related to skills specific for a given field of study 
K_K - learning outcomes related to social competences specific for a given field of study 
01, 02, 03 and following – subsequent number for a learning outcome specific for a given field of study 
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5. Content. Learning outcomes for courses/modules.   
 

   

Item Course Content 

Learning outcomes 

for the 
course/module  

1 

Concepts of  Law and 
Administration 
(Pojęcia prawne i 
administracyjne) 

The concept of law. Main layers of the legal order; Basic types of legal systems. Domestic 
law, international law, supranational law; Characteristics of public and private law; 
Collisions in a legal system and collision rules; Basic forms of law-making; Universally 

binding laws and internal laws; Customary law and case law as sources of law; The 

concept of legal family and main legal families of the world; Basic differences between 
common law and civil law; The structure of legal norms; Legal principles in a normative, 
descriptive, and non-positivistic sense. Their role in the legal system and the application 
of law; Main methods of interpretation of legal texts (statutory law); Relations between 
various methods of interpretation; Interpretation and application of precedents. 
Distinguishing and overruling. 

W1, W2, W3, W4, W5 

U1, U2, U3, U4, U5, 
U6, U7 

K1, K2, K4 

2 

Comparative Constitutional 

Law (Prawo konstytucyjne 
porównawcze)  

Types of constitutions (legal character of modern constitutions; comprehensive 
regulation; supremacy of constitutions, legitimating principle). Supremacy of constitution 
and the origins of judicial review (Marbury vs. Madison). Approaches to constitutional 
interpretation. Proportionality (legitimacy of the end, fitness, balancing). The European 

Convention of the Human Rights in domestic constitutional systems. Forms of 
government: presidentialism. Forms of government: parliamentarism. A Judicial branch - 

prerogatives and guarantees of judicial independence. State of emergency in 
constitutions. Dilemmas of control and primary actors. Constitutional courts and their 
powers (judicial review ex ante, judicial review ex post; abstract and concrete review; 
constitutional complaints; disputes between state organs). 

W1, W2, W3, W4, W6, 
W8 

U1, U2, U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4 

3 
Political and Legal Thought 
(Myśl polityczna i prawna) 

Political philosophy in the Antiquity; political ideas of the Middle Ages; political thought of 
the Enlightenment; modern and postmodern political ideologies; historical and 
contemporary debates on the meaning of law. 

W1,  W3, W6 
U1, U2, U4, U7 
K1, K3, K4, K5 
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4 
Public International Law 
(Prawo międzynarodowe 
publiczne) 

Definitions of public international law; The lack of judicial compulsion in public 
international law; The lack of centralized law-making body; Monistic theories on relations 
between international and national law; Dualistic theories on relations between 
international and national law; Personality in public international law; State as a primary 
subject of public international law; Types of states; The notion of sovereignty in public 

international law; Neutral states in public international law; Holy See/Vatican; Micro-
states; Personality of international organizations; Personality of a nation; Personality of 
national liberation movements; Belligerents and partisans as subjects of international 
law; Individuals; Non- governmental organizations; Multinational/transnational 

corporations; Categories of sources in public international law; International agreements; 
Procedure of concluding international treaties; Reservations to a treaty; Treaty 

interpretation; Custom as a source of public international law; Custom and comity; 
Principles of public international law; Peremptory norms in public international law; 
Resolutions of international organizations as sources of public international law ; 
Territorial sovereignty; Acquisition of territory; The definition of borders; Rivers in public 
international law; Legal status of polar regions; Legal status of air space; Legal status of 
aircrafts; Airspace freedoms; Legal status of outer space; Astronauts; Delimitations of 
sea zones; Internal waters; Territorial sea; Continuous zone; Exclusive economic zone; 

Exclusive fisheries zone; Continental shelf; High seas; Status of vessels; The right to 
possess a flag; Piracy; Archipelagic State; Nationality/citizenship - the notion and basic 

principles; Effective nationality; Acquisition of nationality; Statelessness; Extradition; 
Asylum; International protection of human rights at universal level; International 
protection of human rights at regional level; State organs in international relations; 
Diplomatic missions; Status of the head of state in international law; Diplomatic 
immunity; Functions of diplomatic missions; Classes of heads of missions; Precedence in 

international diplomatic law; Consular missions; Classes of consular missions; Consular 
immunity; Functions of consular missions; International disputes (notion, types); Peaceful 
settlement of international disputes; Diplomatic disputes' settlement; International 
arbitration; The Permanent Court of Arbitration; Advisory jurisdictions of the International 
Court of Justice; Composition of the ICJ; Judgments of the ICJ (elements, finality etc.); 
International criminal justice; The use of force. 

W1, W2, W3, W4, W6, 

W8 
U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

5 
Administrative Procedures 
(Procedury administracyjne) 

The role and meaning of administrative procedures. The role and meaning of general 

rules in administrative procedures. The right to good administrative procedures. The 
concept of administrative act in administrative procedures. The importance of observance 

of time limits in administrative procedures. 

W1, W2, W4, W5, W6 

U1, U2, U3,  U7 
K1, K2, K3, K4, K5 

6 
Human Resource 
Management (Zarządzanie 
zasobami ludzkimi) 

Recruitment; Job Design; Job Description; Person Specification; Methods of Selection; 
Adaptation; Teamwork Motivation; Remuneration; Types of discrimination; Career - 

Development and Planning; The Role of culture in HRM; Informal relationships; Work 
Environment; Compensation and Benefits; Employee Performance Management. 

W2, W3, W8 
U2,  U4, U5, U6, U7, 

U8 
K1, K2, K3, K4, K5 
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7 

English Language for 
Administration and Public 
Law (Język angielski w 
zakresie administracji i 

prawa publicznego) 

People in law; Legal professions: barristers, solicitors, judges, prosecutors, public 
notaries; Possible steps in a legal career; Branches of law. Public law - private law 
distinction; Common law system v. civil law system; Substantive law v. procedural law; 
Sources of law; Systems of government; Separation of powers. Constitutional law. 
Legislative power, executive power and the judiciary; Main characteristics of the US 
Constitution; Constitutions all over the world; Administrative Law; Administrative 

proceedings and judicial review; Public business law. Public procurement; Financial Law. 
Revenue and expenditures of states; Tax law; Criminal Law. Types of offenses. 

W1, W2, W4 
U6, U7 
K1, K4 

8 

Law of International 
Organizations (Prawo 
organizacji 
międzynarodowych) 

Definitions of International Organizations; Classifications of International Organizations; 
Representation of State in IOs; Full Membership in IOs; Associate Membership in IOs; 
The Status of Observers; Organs of IOs; Decisions of IOs; Internal rules of IOs; External 
rules of IOs; The scope of Interpretation of Statutes of IOs; Interpretation of decisions of 

IOs; Methods of Interpretation; Financing of IOs; Budget of International Organizations; 
Legal personality of IOs in International Law; Capacity to create international norms by 
IOs; Status of the Headquarters of International Organizations; Staff of International 
Organizations; International Responsibility of IOs; International Organizations before 
International organs (ius standi); Legal Status of IOs in national law – personality vis-à-
vis a state; Application of Domestic Law of Host State; Legal Immunity of IOs; Partners of 

external relations of IOs; Instruments of external relations of IOs; Diplomatic relations 
entered into by IOs; Recognition of other subjects of international law by IOs; The United 

Nations; The ASEAN; The OAS; The WTO; The International Labor Organization; The 
OSCE; The African Union; The Council of Europe; The League of Arab States; The 
Carricom; The UNASUR. 

W1, W2, W3, W4, W6, 
W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

9 

Administration and 
Administrative Law of the 

European Union 
(Administracja i prawo 
administracyjne Unii 
Europejskiej) 

Administration of the European Union; Administration of the Member States; 
Europeization of administration; Comparative public administration; Administrative law of 
the European Union; Administrative law of the Member States; Europeization of 

administrative law; Comparative administrative law; Transformation of administration of 
the European Union; Transformation of administrative law of the European Union. 

W1, W2, W3, W4, W5, 
W6,  W8 

U1, U2, U3, U4, U5,  
U8 

K1, K2, K3, K4, K5 

10 

International Protection of 
Human Rights 

(Międzynarodowa ochrona 
praw człowieka) Legal and administrative protection of human rights in international context 

W1, W2, W3, W4,  W6,  
W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

11 

Institutional Law of the 

European Union (Prawo 
instytucjonalne Unii 
Europejskiej) 

Principles governing the division and the exercise of the competences in the EU; Stages 
of the European integration process; The European Council/Council of 

Ministers/Commission/Parliament: powers, composition, voting patterns, the role in the 
overall institutional setup; Sources of EU law: primary and secondary law; 
Vertical/horizontal effect of directives. 

W1, W2, W3, W4, W5, 

W6,  W8 
U1, U2, U3, U4, U5, U8 

K1, K2, K3, K4, K5 
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12 
Foreign Language (other 
than English) Język obcy 
(inny niż angielski) Foreign language 

W4 
U6 

K1,  K4 

13 
Public Competition Law 
(Publiczne prawo 
konkurencji) 

The concept of public competition law; The formal sources of public competition law; The 
goals of public competition law; Businesses as the basic addressees of public competition 
law; Agreements restricting competition; Abuse of a dominant position; Mergers or 
concentrations; Public competition authorities; Antimonopoly procedures; Anticompetitive 
state aid; Anticompetitive state practices other than state aid; Sector-specific regulation 

(energy, railway, postal, and electronic communications law).  

W2, W3, W5, W6, W7 
U1, U2, U3, U4, U5,  

U7 
K1, K2, K4, K5 

14 
Substantive Law of the 
European Union (Prawo 

materialne Unii Europejskiej) 

The general scope of institutional and substantive law of the EU The nature of the policies 
of the European Union; The origin and nature of economic integration processes in the 
EU; The idea of harmonisation and mutual recognition; Internal Market law - basic 

principles, scope, and specificity; The idea of Freedoms as economic activities; The Cross-
border element and reverse discrimination; State’s responsibility for private parties; The 
proportionality principle; The principle of non-discrimination based on nationality; The 
principle of national treatment. 

W1, W2, W3, W4, W5, 
W6, W8 

U1, U2, U3, U4, U5,  

U8 
K1, K2, K3, K4, K5 

15 
Judicial Protection in the 
European Union (Ochrona 

sądowa w Unii Europejskiej) 

The architecture of the Court of Justice of the EU; The division of tasks between the Court 
of Justice and the General Court; Preliminary rulings system; The action against Member 
States for failure to fulfill their obligations under the Treaties; The judicial review of the 
EU acts - actions for annullment; Protection before national courts - direct effect and 

supremacy of EU law; Member States' procedural autonomy; Member States' liability for 
a breach of the EU law; Protection of fundamental rights in the EU. 

W1, W3, W4, W5 
U1, U3, U5,  U7 

K1, K2, K4, K5 

16 

Intellectual Property 

Protection (Ochrona 
własności intelektualnej) 

Legal definition of work, fixation, creation, compilation, copies, phonograms, audiovisual 
work, literary, pictorial, graphic work. 2. Visual informations, photos of faces - legal 
issues. 3. Types of economic copyright. 4. Types of moral copyright. 5. Copyright in 
judicial and criminal proceedings. 6. Waiver of moral copyright in the United Kingdom 

Copyright Act - ghostwriters issues. 7. Author and other copyright holders entitled to 
copyright protection, derivative work rights. 8. Neighbouring rights (related rights) and 
the definition of broadcasting. 9. Infringement of copyright  - civil torts and criminal 
offences. 10. Duration and transfer of copyright. 11. Scope of free use. 12. Computer 
programs and copyright. 

W3, W4, W7 

U1,U4, U5, U8 
K1, K2, K3, K5 

17 
Ethics in Public 
Administration (Etyka w 
życiu publicznym) 

Main perspectives of ethical reflection; Teleology and virtue ethics; Moral philosophy of 
Aristotle and its practical applications; Deontology; Moral philosophy of Immanuel Kant 
and its practical applications; Utilitarianism; Moral philosophy of Jeremy Bentham and 

John Stuart Mill and its practical applications; Contractualism; Moral philosophy of John 
Rawls and its practical applications; Discourse ethics; Moral philosophy of Jurgen 
Habermas and its practical applications.  

W5, W6, W8 
U4,  U8 

K1, K2, K3, K4, K5 
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18 
English for Private Law 
(Język angielski w zakresie 
prawa prywatnego) 

Contract Law; Principle of freedom of contracting; The elements of a contract; Types of 
agreements; Negotiating and drafting contracts; Standard contractual clauses; 
Performance and breach of a contract; Remedies; Damages; Employment Law; Tort Law; 
Concept of an illicit act; Liability for civil wrongs; Family Law; Marriage; Relations 
between parents and children; Inheritance law; Statutory succession; Wills; European 
Certificate of Succession; Property law; Conveyance; Limited property rights; Mortgage; 

Pledge; Intellectual Property Law; Copyrights; Patents; Dispute resolution; Litigation; 
Arbitration; Mediation. 

W1, W2, W4,  W7 
U6, U7 
K1, K4 

19 

Structural Funds and 
European Projects Financing 
(Fundusze strukturalne i 
finansowanie projektów 

europejskich) 

The objectives of regional policy; The principles of the EU regional policy; Objective I of 

regional policy; Objective II of regional policy; Objective III of regional policy; The 
financing of projects from the European Regional Development Fund; Financing projects 
from the Cohesion Fund; Financial support for projects from the European Social Fund; 
Business plans for European projects; The rules of the financing of European project; 
Financial corrections; Analysis and feedback; Requirements for reporting; Accounting of 
the structural funds; The eligible costs; The co-financing of European projects; The 
context of the reporting; A new software for on-line communication; European projects in 

the Lower Silesia Region; Advantages and disadvantages of structural funds. 

W2, W6, W7 
U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4, K5 

20 
Environmental Law (Prawo 
ochrony środowiska) 

International and comparative environmental law 

W1,  W3, W4, W5, W7 
U1,  U3, U4, U7 

K1, K2,  K4, K5 

21 
Diplomatic and Consular Law 
(Prawo dyplomatyczne i 

konsularne) 

Establishment, severance and termination of diplomatic relations; Diplomatic mission: 
functions, privileges and immunities; Members of a diplomatic mission; Head of a 
mission: classes and process of taking up the function; Privileges and immunities of 

diplomatic agents; Diplomatic bag and diplomatic courier; Diplomatic asylum; Permanent 
missions to international organizations; Privileges and immunities of international 
organization's representative; Privileges and immunities of an official of  international 
organizations; Privileges and immunities of the UN officials; Privileges and immunities of 
the EU officials; European External Action Service; Special missions and their privileges 
and immunities; Consular relations: establishment and termination; A consular post: 
functions, privileges and immunities; A head of a consular post: classes, credentials and 

process of taking up the function; Privileges and immunities of consular officers; 
Honorary consuls. 

W1, W2, W3, W4, W5, 
W6 

U1, U2, U3, U4,U6, U8 
K2, K3, K4, K5 

22 
International Civil Service 
(Międzynarodowa służba 
cywilna) 

International legal and administrative regulations regarding civil service 

W1, W2, W3, W4, W5, 
W6 

U1, U2, U3, U4,  U6, 
U8 

K1, K2, K3, K4, K5 
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23 Seminar (Seminarium) 
Preparing a Master's thesis 

U3,  U5, U6 
K3, K4 

24 
Polish Language for 
Foreigners (A1) (Język polski 
dla cudzoziemców A1) Polish language 

  

25 
Public Management 

(Zarządzanie publiczne) 

Management and public management; Administrative management; Organizations and 
public organizations; Public administration; Governance and good governance; The 
context of public organizations and public management; Legal environment of public 

management; Dimensions of public management; Strategies for public management; 
Peculiarities of public management; Public management: national, European and global. 

W1,  W6, W8 
U1,  U3, U4, U8 

K1, K2, K3, K4, K5 

26 
International Economics  

(Ekonomia międzynarodowa) 

Absolute and comparative advantages in trade theories; The Heckscher-Ohlin model – 

assumptions and implications; The Leontief paradox and its consequences; Alternative 
trade theories (trade with economies of scale, intra-industry trade, theory of overlapping 
demand, product life cycle theory, gravity model); Tariffs and quotas under the perfect 
competition and monopoly; The welfare effect of tariffs, quotas and export subsidies; 
Non-tariff trade barriers (quotas, VER, export subsidies, technical barriers to trade,  
sanitary and phytosanitary measures, blue tariffs, red-tape barriers, rules of origin, 
antidumping, countervailing duty, safeguards); Arguments for trade liberalization and 

arguments for trade protectionism; The structure and main principles of the WTO; Role of 

the GATT/WTO in international trade; The EU-China trade competition in Africa; The 
North-South trade competition in Latin America; Problems of international labour 
migration; The role of foreign direct investments in economic growth; The structure and 
determinants of the balance of payments; Exchange rate regimes; Determinants and 
measures of economic growth and development; The idea of sustainable development; 

Different concepts of economic convergence; Causes and measures of poverty in 
developing countries; Effects of foreign aid on economic growth in developing countries; 
Essential factors of economic globalization; Bretton Woods Institutions; Arguments for 
and against globalization; Advantages and disadvantages of globalization.  

W2, W3,  W6,  W8 
U2, U3, U4, U5,U7 

K1, K2,  K4 

27 
Economics of the European 
Union (Ekonomika Unii 

Europejskiej) 

The concept of European integration. A customs union v. a free trade area. Trade creation 
versus trade diversion. Rules of European single market. European standardization.  

Principles of public procurement in the European single market. Rules of competition in 
the EU. Free migration of people in the European single market. Free capital mobility and 
foreign direct investment. Services in the European single market. Regional Policy and 
Structural Funds of the EU. European Monetary Integration and convergence criteria. 
Optimum currency area. Benefits and costs of Euro.  Causes of Euro crisis and methods of 
its overcoming.  Common transportation policy. Common Agricultural Policy. The EU's 
budget. The tax harmonization in the EU. Causes and effects of Brexit. The EU in the 

global economy.  

W2, W3, W6,  W8 
U2, U3, U4, U5,  U7 

K1, K2, K4 
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28 

International Regional 
Cooperation 
(Międzynarodowa współpraca 
regionalna) 

Definitions of a region; Forms of regional cooperation; Transborder cooperation; 
European regional cooperation; Euroregions; The European Union and regional policy; 
Promotion of transborder cooperation in non-European regions (Andean Community, the 
OAS, the Mercosur, the African Union); Transborder cooperation and the protection of 
environment; Transborder cooperation and international rivers (access to water, 

navigation). 

W3, W5, W6 
U1,  U3, U4,  

K1, K2, K4, K5 

29 
Law of the United Nations 
(Prawo ONZ) 

The UN as an intergovernmental organization and its legal status. Membership. Organs: 
the General Assembly; the Security Council; the Economic and Social Council; the 

Trusteeship Council; the International Court of Justice; the Secretariat. The maintenance 

of peace as the most important purpose of the UN. The protection of human rights. De-
colonisation, self-determination of peoples, territorial administration. International 
criminal tribunals and courts. The acts of the UN –  the resolutions and their legality. The 
future of the United Nations. 

W3, W5, W6 

U1,  U3, U4 

K1, K2,  K4, K5 

30 

International Non-
Governmental Organizations 
(Międzynarodowe organizacje 
pozarządowe) 

General information about the position of INGO (history, structure, definitions, position in 
public international law, their position on international level – capacity to act, 

responsibility, cooperation with states and international organizations – the UN, the CoE, 
the EU, the OAS). Examples of INGOs: the International Committee of the Red Cross, the 
International Olympic Committee, Fédération Internationale de Football Association 
("FIFA”), the AFC (Asian Football Confederation), CAF (Confédération Africaine de 
Football), the CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean 

Association Football), CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), the OFC 

(Oceania Football Confederation), the UEFA (Union of European Football Associations of 
Union Européenne de Football), the World Anti-Doping Agency (WADA), Greenpeace, the 
World Wide Fund for Nature (WWF), the Green Cross International, the Friends of the 
Earth, the CARE, the Amnesty International, the Human Rights Watch, the International 
Commission of Jurists, the Simon Wiesenthal Center, Reporters without Borders, the 
ACTED, the Oxfam, the World Vision, the Danish Refugee Counsel, the Norwegian 
Refugee Council, the Mercy Corps, Caritas, Save Children, Doctors of the World, Doctors 

Without Borders, the International Helsinki Federation for Human Rights, Soka Gakkai 
International, the International Buddhist Foundation, the Islamic Relief, the Catholic 
Relief Service, the World Jewish Congress (WJC), the World Muslim Congress (WMC), The 
Church of Scientology, etc.  

W1, W2, W3, W4, W6,  
W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4 

32 
Law of New Technologies 
(Prawo nowych technologii) 

Electronic identification and trust services for electronic transactions (Electronic 
identification. Trust service. Mutual recognition. Eligibility for notification of electronic 
identification schemes. Assurance levels of electronic identification schemes. Notification. 
Security breach. Liability. Cooperation and interoperability. Liability and burden of proof. 
Qualified trust services. Electronic signatures. Electronic signatures in public services. 
Electronic seals. Electronic time stamps. Electronic registered delivery services. Website 
authentication. Electronic documents). 

W3, W5 
U4, U5 

K1,  K3, K4, K5 
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33 
Decision-making Techniques 
(Techniki podejmowania 
decyzji) 

Decision-making processes according to P.F. Drucker; Decision-making and problem 
solving; The decision problem; The fundamental rule of making decisions under the 
conditions of uncertainty; The pessimistic decision technique; The optimistic decision 
technique; The regret decision technique; The expected value decision technique; The 
decision tree; The expected utility decision technique; Goals and their importance in the 

process of decision-making; Interactive techniques for goal-defining and analysis 
(SMART-formula, Diamond, Brainstorming); Approaches to defining of the level of 
decision-making; Individual decision-making; Group decision-making; Strategic, tactical 
and operational levels of decision-making; Interactive techniques for decision-making 

(Gallery, Small groups work, 1+2+4, Brainstorming, Pro and Contra Table, Fishbowl); 
Data, information and information flow in decision-making processes; Decision-making 

processes in human resources management; Risk and risk analysis in management; The 
example of FRONTEX (vulnerability assessment, joint operations, a rapid border 
intervention). 

W3, W4, W5, W8 
U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4, K5 

34 
Mediations and Negotiations 
(Mediacje i negocjacje) 

Mediation (Mediator. Ensuring the quality of mediation. Recourse to mediation. 
Enforceability of agreements resulting from mediation. Confidentiality of mediation. Effect 
of mediation on limitation and prescription periods). Alternative dispute resolution (Access 
to ADR entities and ADR procedures. Expertise, independence and impartiality. 
Transparency. Effectiveness. Fairness. Liberty. Legality. Consumer information. 
Cooperation and exchanges of experience between ADR entities. The role of competent 

authorities. Alternative Dispute Resolution in European administrative law). Online 

dispute resolution (ODR PLATFORM. Submission of a complaint. Processing and 
transmission of a complaint. Resolution of a dispute. Consumer information). 

W3, W4, W5,  W8 
U3, U4, U5 

K1, K2, K3, K4, K5 

35 
International Financial 
Markets(Międzynarodowe 
rynki finansowe) The functioning of international financial markets in economic aspect. 

W1, W3, W6, W8 
U1, U2, U3, U4, U5, U7 

K1, K2,  K4 

36 Accountability of 

International Organizations 
(Odpowiedzialność 
organizacji 
międzynarodowych) 

The concept of accountability of international organisations – origins and reasons for 
existence. Cognate concepts; The limits of the powers of IOs; The duty of compliance 
with international law: the definition of applicable law plus examples; Sanctions imposed 
by the UN and their application; International humanitarian law in the context of the UN 

missions; International organisations' responsibility, role, risks, rationale, competence; 
The element of breach of an international obligation; The element of attribution; 
Responsibility of member states; The means and instruments available to protect the 
rights of third parties (e.g. individuals) against activities of IOs.  

W1, W2, W3, W4, W6, 
W8 

U1, U2, U3, U4, U5 
K1, K2, K3, K4 
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37 

International Commercial 
Law (Międzynarodowe prawo 
handlowe) 

The notion of international commercial law; Sources of international commercial law; The 

significance of lex mercatoria; Obstacles in international commerce; The identification of 
business entities in commercial relations; WTO Law; UNIDROIT instruments; The role of 
UNCITRAL; Comparative contract law; Conclusion of contracts according to the Vienna 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods; Contract’s interpretation; 
Franchise contract; Factoring contract; Leasing contract; Limitation periods; International 
litigation; Alternative Dispute Resolution in international business transactions; 

International Court of Arbitration; E-commerce; Insurance in international trade; 

Unification clauses in international contracts; European intellectual property law; Freedom 
of establishment in the EU; The role of the CJEU in international commerce; European 
Company (Societas Europea) and European Economic Interest Grouping.  

W1, W2, W3, W4,  W6, 
W8 

U1, U2, U3, U4, U5, U7 

K1, K2, K3 

38 
Internship (Praktyka 
zawodowa)  

The practice serves as a complement to the study program, aimed at allowing students to accomplish learning 
outcomes in the sphere of skills and competences. It also severs as an instrument that allows students to evaluate 

their skill and competences from the standpoint of their chosen profession and that permits employers to assess 

the students' level of preparation for undertaking job responsibilities. 

U1, U2, U3, U4, U8 
K1, K2, K3, K4 
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6. Plan of studies           

Year: I           

Item Course/module 

 O
/E

*
 

L C S T Other 

N
u
m

b
e
r 

o
f 

h
o
u
rs

 

A
s
s
e
s
s
m

e
n
t 

m
e
th

o
d
 

ECTS 
credits 

Related discipline/s  

Semester: first  

1 
Concepts of  Law and Administration 
Pojęcia prawne i administracyjne 

O   16 14 
  

    30 E/Gc 3 legal sciences 

2 
Comparative Constitutional Law  
Prawo konstytucyjne porównawcze 

O 30   
  

    30 E  3 legal sciences 

3 
Political and Legal Thought  
Myśl polityczna i prawna 

O 30 14 
  

    44 E/Gc 5 legal sciences 

4 
Public International Law  
Prawo międzynarodowe publiczne 

O 30 14 
  

    44 E/Gc 5 legal sciences 

5 
Administrative Procedures 
 Procedury administracyjne 

O 16 14 
  

    30 Gc/Gc 4 legal sciences 

6 
Human Resource Management 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
O 16 14 

  
    30 Gc/Gc 3 legal sciences 

7 
Polish Language for Foreigners A1 
Język polski dla cudzoziemców A1 

O   
  

    30 30 Gc   legal sciences 

8 
English Language for Administration and Public Law 
Język angielski w zakresie administracji i prawa publicznego 

O   
  

    30 30 Gc 4 legal sciences 

9 

Elective subjects:   30         30 Gc 3   

Public Management  
Zarządzanie publiczne 

E                 legal sciences 

International Economics  
Ekonomia międzynarodowa 

E 
          

  
    

legal sciences 

Economics of the European Union 

Ekonomika Unii Europejskiej 
E 

          
  

    
legal sciences 

TOTAL   168 70 0 0 60 298 4 E 30   
   

         
Semester: second 

1 
Law of International Organizations  
Prawo organizacji międzynarodowych 

O 16 14       30 E/Gc 5 legal sciences 
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2 
Administration and Administrative Law of the European 
Union  
Administracja i prawo administracyjne Unii Europejskiej 

O 30         30 Gc 3 legal sciences 

3 
International Protection of Human Rights 
Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

O 16 14       30 E/Gc 5 legal sciences 

4 
Institutional Law of the European Union 
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej 

O 16 14       30 E/Gc 6 legal sciences 

5 
Seminar  

Seminarium 
O     30     30 Gc 4 legal sciences 

6 
Foreign Language   
Język obcy  

O         60 60 E 4 legal sciences 

7 
Polish Language for Foreigners (A1) (Język polski dla 
cudzoziemców A1) 

O         30 30 E/Gc 5 legal sciences 

8 

Elective subjects:   30         30 Gc 3   

International Regional Cooperation  
Międzynarodowa współpraca regionalna 

E     
  

        
  

legal sciences 

International Non-Governmental Organizations 
Międzynarodowe organizacje pozarządowe 

E     
        

  
  

legal sciences 

Law of the United Nations 

Prawo ONZ 
E     

        
  

  
legal sciences 

TOTAL   108 42 30 0 90 270 5E 35   

  

Year: II           

Item Course/module 
 O

/E
*
 

L C S T Other 

N
u
m

b
e
r 

o
f 

h
o
u
rs

 

A
s
s
e
s
s
m

e
n

t 
m

e
th

o
d
 

ECTS 
credits 

Related discipline/s  

Semester: third 

1 
Public Competition Law 

Publiczne prawo konkurencji 
O 30   

  
    30 E  3 legal sciences 

2 
Substantive Law of the European Union 
Prawo materialne Unii Europejskiej 

O 16 14 
  

    30 E/Gc 5 legal sciences 

3 
Judicial Protection in the European Union 
Ochrona sądowa w Unii Europejskiej 

O 16 14 
  

    30 E/Gc 4 legal sciences 

4 
Intellectual Property Protection 

Ochrona własności intelektualnej 
O 12   

  
    12 Gc 3 legal sciences 
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5 
Ethics in Public Administration 
Etyka w administracji publicznej 

O 16 14 
  

    30 E/Gc 4 legal sciences 

6 
English for Private Law 

Język angielski w zakresie prawa prywatnego 
O         30 30 Gc 3 legal sciences 

7 
Seminar 
Seminarium 

O   
  

30     30     legal sciences 

8 

Elective subjects:         30   30 Gc 3   

Law of New Technologies 

Prawo nowych technologii 
E 

  
              legal sciences 

Decision-making Techniques  
Techniki podejmowania decyzji 

E 
  

              legal sciences 

Mediations and Negotiations 
Mediacje i negocjacje 

E                 legal sciences 

TOTAL   90 42 30 30 30 222 4E 25   
            

Semester: fourth 

1 
Seminar 
Seminarium 

O   
  

30     30 Gc 18 legal sciences 

2 
Structural Funds and European Projects Financing 

Fundusze strukturalne i finansowanie projektów europejskich 
O 20   

  
    20 Gc 2 legal sciences 

3 
Environmental Law 
Prawo ochrony środowiska 

O 22 14 
  

    36 E/Gc 3 legal sciences 

4 
Diplomatic and Consular Law 

Prawo dyplomatyczne i konsularne 
O 16 14 

  
    30 E/Gc 3 legal sciences 

5 
International Civil Service 
Międzynarodowa służba cywilna 

O 30   
  

    30 E  2 legal sciences 

6 
Internship 

Praktyka zawodowa 
O     

  
  120 1     4 legal sciences 

7 

Elective subjects:   30         30 Gc 3   

International Financial Markets 
Międzynarodowe rynki finansowe E 

    
  

          legal sciences 

Accountability of International Organizations 
Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych E 

    
        

  
  

legal sciences 

International Commercial Law 
Międzynarodowe prawo handlowe E 

    
        

  
  

legal sciences 

TOTAL   118 28 30 0 0 176 3E 35   
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*Subjects: obligatory – O / elective - E           

1 Mandatory Internship of 120 hours carried out up to the 4th semester, credits settlement in 4th semester (rules of conducting classes are regulated 

in separate regulations) 

Mandatory Training on Health and Safety and Fire Protection carried out in 1st semester as an e-learning course, credits settlement in 1st semester 
(rules of conducting classes are regulated in separate regulations) 

            

Administration in International Organizations  

SEMESTER 

TOTAL 

    

I II III IV 

    

Number of ECTS 30 35 25 35 125 
    

Total number of hours for the programme   298 270 222 176 966 
    

            
 

                       

Forms of classes: 
  Assessment methods:     

L - lecture   E - exam                                   

C - class   Gc – graded credit     

S - seminar      
 

    

T - tutorial     
 

     

Other: e.g.  L – language classes, Tr - training,  
     

 


