
 

 

 

Uchwała nr 104/IX/2015 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 września 2015 r.  

 

 

w sprawie zmiany niektórych uchwał Rady Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zawierających elementy kształcenia  

i programu studiów na wybranych kierunkach 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 88/V/2013 z dnia 27 

maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Prawo (§ 1, 

załącznik nr 1; § 2, załącznik nr 2; § 3, załącznik nr 3) wprowadza się następujące 

zmiany: 

a) Przedmiotowi „Prawo finansów publicznych” przypisuje się 5 punktów ECTS na 

wszystkich trybach studiów; 

b) Przedmiotowi „Prawo podatkowe” przypisuje się 4 punkty ECTS na wszystkich 

trybach studiów; 

c) Na wszystkich trybach studiów zmienia się nazwę przedmiotu „Prawo karne 

gospodarcze i skarbowe” na „Prawo karne skarbowe”; 

d) Na studiach stacjonarnych przedmiot „Prawo ochrony konkurencji” zostaje 

zastąpiony przedmiotem „Prawo budowlane” z zachowaniem egzaminu oraz 

dotychczasowej liczby punktów ECTS oraz z eliminacją ćwiczeń i zwiększeniem 

liczby godzin wykładu do 24 godzin;  

e) Na studiach niestacjonarnych wieczorowych przedmiot „Prawo ochrony 

konkurencji” zostaje zastąpiony przedmiotem „Prawo budowlane” z 

zachowaniem egzaminu oraz dotychczasowej liczby punktów ECTS oraz z 

eliminacją ćwiczeń i zwiększeniem liczby godzin wykładu do 24 godzin;   

f) Na studiach niestacjonarnych zaocznych przedmiot „Prawo ochrony 

konkurencji” zostaje zastąpiony przedmiotem „Prawo budowlane” z 

zachowaniem egzaminu oraz dotychczasowej liczby punktów ECTS oraz z 

eliminacją ćwiczeń i zwiększeniem liczby godzin wykładu do 20 godzin.  

 

§ 2 

W uchwale nr 6b/II/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku 

Prawo (§ 1, załącznik nr 1) wprowadza się następującą zmianę: 

 - Przedmiot „Prawo ochrony konkurencji” zostaje zastąpiony przedmiotem „Prawo 

budowlane” z zachowaniem dotychczasowych parametrów dotyczących liczby godzin, 

metod weryfikacji wiedzy i liczby punktów ECTS. 

 

§ 3 

W uchwale Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 16/II/2015 z dnia 23 

lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Polski system 

prawny (§ 1, załącznik nr 1) oraz w uchwale Rady Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii nr 91/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów 

programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (załącznik nr 6 zawierający plan 

studiów II stopnia na kierunku Polski system prawa, pkt IV.) wprowadza się następującą 

zmianę: 



 

 

 - Przedmiot „Prawo ochrony konkurencji” zostaje zastąpiony przedmiotem „Prawo 

budowlane” z zachowaniem dotychczasowych parametrów dotyczących liczby godzin, 

metod weryfikacji wiedzy i liczby punktów ECTS.   
 

                                              § 4 

 W uchwale Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 30 czerwca 2008 

roku w sprawie przyjęcia planu studiów i programu nauczania na kierunku Prawo w roku 

akademickim 2008/2009 wprowadza się następujące zmiany; 

a) Na studiach stacjonarnych przedmiot „Prawo ochrony konkurencji” zostaje 

zastąpiony przedmiotem „Prawo budowlane” z zachowaniem dotychczasowych 

parametrów dotyczących liczby godzin, metod weryfikacji wiedzy i liczby 

punktów ECTS; 

b) Na studiach niestacjonarnych wieczorowych przedmiot „Prawo ochrony 

konkurencji” zostaje zastąpiony przedmiotem „Prawo budowlane” z 

zachowaniem dotychczasowych parametrów dotyczących liczby godzin, metod 

weryfikacji wiedzy i liczby punktów ECTS; 

c) Na studiach niestacjonarnych zaocznych przedmiot „Prawo ochrony 

konkurencji” zostaje zastąpiony przedmiotem „Prawo budowlane” z 

zachowaniem dotychczasowych parametrów dotyczących liczby godzin, metod 

weryfikacji wiedzy i liczby punktów ECTS.  
 
                                              § 5 

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

niej zajęć odbywających się od 1 października 2015 roku.   

 

 

dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

D Z I E K A N 

 

 

 

 

 
 

 


