
Uchwała nr 83/VI/2017 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

  

w sprawie przyjęcia zmian niektórych uchwał Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierających elementy 

kształcenia i programy studiów na wybranych kierunkach 

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

Wrocławskiego, Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.05.2013r. (wraz z późn.zm.) w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na kierunku Prawo (studia wieczorowe jednolite magisterskie) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 przedmiot Wstęp do prawoznawstwa: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 12 

godz., a wykłady 30 godz. (semestr I),  

 przedmiot Logika dla prawników: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 20 

godzin, a wykłady 16 godz. (semestr I), 

 przedmiot Łacińska terminologia dla prawników: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 12 godz. (semestr I), 

 przedmiot Obsługa prawniczych baz danych: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 10 godz. (semestr I), 

 przedmiot Ekonomia dla prawników: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 10 

godzin, a wykłady 30 godz. (semestr I), 

 przedmiot Historia państwa i prawa: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 20 

godzin, a wykłady 30 godz. (semestr I i II),  

 przedmiot Prawo konstytucyjne: wykłady są realizowane w wymiarze 30 godz. 

(semestr I i II), a ćwiczenia 10 godz. (semestr I) i 20 godz. (semestr II), 

 przedmiot Prawo rzymskie ćwiczenia są realizowane w wymiarze 20 godzin, a 

wykłady 30 godz. (semestr II), 

 przedmiot Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań: ćwiczenia są 

realizowane w wymiarze 12 godzin, a wykłady 30 godz. (semestr II), 

 przedmiot Doktryny polityczne i prawne: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 

12 godzin, a wykłady 30 godz. (semestr III), 

 przedmiot Prawa człowieka i systemy ich ochrony: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 10 godzin, a wykłady 20 godz. (semestr III), 

 przedmiot Tworzenie i stosowanie prawa: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 

12 godzin, a wykłady 14 godz. (semestr III), 

 przedmiot Prawo karne: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 12 godzin, a 

wykłady 30 godz. (semestr III i IV), 

 przedmiot Prawo administracyjne: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 12 

godzin, a wykłady 30 godz. (semestr III i IV), 

 przedmiot Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań: ćwiczenia są 

realizowane w wymiarze 12 godzin, a wykłady 30 godz. (semestr III i IV), 

 przedmiot Prawo międzynarodowe publiczne: wykłady są realizowane w 

wymiarze 30 godz. (semestr III i IV), a ćwiczenia 10 godz. (semestr III) i 12 

godz. (semestr IV), 

 wykłady z przedmiotu Prawo rodzinne są realizowane w wymiarze 30 godz. 

(semestr IV), 



 przedmiot Publiczne prawo gospodarcze: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 

12 godzin, a wykłady 30 godz. (semestr V), 

 przedmiot Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne: ćwiczenia są 

realizowane w wymiarze 12 godzin, a wykłady 30 godz. (semestr V),  

 przedmiot Prawo prywatne międzynarodowe: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 12 godzin, a wykłady 14 godz. (semestr V), 

 przedmiot Etyka zawodów prawniczych: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 10 

godzin, a wykłady 14 godz. (semestr V), 

 przedmiot Prawo rzeczowe i spadkowe: wykłady są realizowane w wymiarze 30 

godz. (semestr V i VI), a ćwiczenia 10 godz. (semestr V) i 14 godz. (semestr VI), 

 przedmiot Postępowanie karne: wykłady są realizowane w wymiarze 30 godz. 

(semestr V i VI), a ćwiczenia 12 godz. (semestr V) i 20 godz. (semestr VI), 

 przedmiot Prawo Unii Europejskiej: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 14 

godzin, a wykłady 42 godz. (semestr VI), 

 ćwiczenia z przedmiotu blokowego A/B/C/D ze stałej listy1 realizowane są w 

wymiarze 20godz. (semestr VI i VII), 

 przedmiot Prawo finansów publicznych: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 12 

godzin, a wykłady 30 godz. (semestr VII), 

 przedmiot Prawo pracy: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 10 godzin 

(semestr VII) i 20 godz. (semestr VIII), a wykłady 20 godz. (semestr VII) oraz 

30 godz. (semestr VIII), 

 przedmiot Postępowanie cywilne: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 20 

godzin, a wykłady 30 godz. (semestr VII i VIII), 

 przedmiot Prawo podatkowe: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 12 godzin, a 

wykłady 30 godz. (semestr VIII), 

 przedmiot Prawo handlowe: ćwiczenia i wykłady są realizowane w wymiarze 14 

godz. (semestr VIII), 

 wykłady przedmiotu Prawo własności intelektualnej są realizowane w wymiarze 

30 godz. (semestr VIII), 

 przedmiot blokowy A/B/C/D ze stałej listy1: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 20 godzin, a wykłady 14 godz. (semestr IX), 

 przedmiot Prawo handlowe: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 20 godzin, a 

wykłady 30 godz. (semestr IX), 

 przedmiot Prawo zabezpieczenia społecznego: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 10 godzin, a wykłady 30 godz. (semestr IX), 

 ćwiczenia przedmiotu blokowego A/B/C/D ze stałej listy1 (symulacje rozpraw 

sądowych) są realizowane w wymiarze 12 godz. (semestr IX), 

 ćwiczenia przedmiotu Klinika prawa – sekcje są realizowane w wymiarze 10 godz. 

(semestr IX), 

 przedmiot Teoria i filozofia prawa: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 10 

godzin, a wykłady 30 godz. (semestr X), 

 ćwiczenia przedmiotu blokowego A/B/C/D ze stałej listy1 są realizowane w 

wymiarze 20 godz. (semestr X), 

 

§ 2 

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

rozpoczynających się od 1 października 2017 r. i w latach następnych oraz do III, IV i V 

roku wieczorowych studiów prawa od 1 października 2018 r.  

 

         Dziekan 

             prof. dr hab. Karol Kiczka 

 


