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1. Cele przedmiotu               

C1 
Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze projektowym, analizy studium 
przypadku, lub w uzasadnionych przypadkach o charakterze przeglądowym, systematyzującym określony 
wycinek wiedzy 

C2 Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu typowego, z elementami analizy ocen i 
ewentualnych propozycji rozwiązań 

C3   

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  
Wiedza (W)              

EK-W1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań 

EK-W3   

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy - problemu  

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze 

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem 

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów 

EK-U6 Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne 

EK-U7 Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu 

EK-U8 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U9 Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej 
terminologii 

Kompetencje personalne i społeczne (K)        

EK-K1 Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach 
naukowych 

EK-K2 Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe problemy teoretyczne lub praktyczne 

EK-K3 Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim  



 

         
3. Problematyka seminarium: 

1. Prawo Unii Europejskie :integracja państw jako zjawisko prawno międzynarodowe; system instytucjonalny 
Unii Europejskiej (poszczególne instytucje i organy UE); źródła prawa UE; implementacja prawa UE.  

2. 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, m.in. swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda zakładania i 
prowadzenia spółek w UE; swoboda świadczenia usług; swoboda przepływu towarów i zakaz stosowania 
ceł na rynku wewnętrznym oraz innych form dyskryminacji; swoboda przepływu kapitału i jej dopuszczalne 
ograniczenia, obrót nieruchomościami; uznawanie dyplomów; ochrona konsumenta (w takich obszarach 
jak np. sprzedaż towarów konsumpcyjnych, kredyty konsumenckie, usługi turystyczne); ochrona 
konkurencji, koncentracja przedsiębiorstw, nadużycie pozycji dominującej na rynku; regulacja 
oddziaływania państwa na gospodarkę (monopole państwowe, przedsiębiorstwa sektora publicznego, 
pomoc publiczna dla przedsiębiorców); prawo własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, prawo 
autorskie); jednolity rynek finansowy (banki, ubezpieczenia). 

3. 

Prawo międzynarodowe publiczne: źródła prawa międzynarodowego (umowa międzynarodowa jako 
źródło prawa międzynarodowego, zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego), podmioty prawa 
międzynarodowego (państwa, organizacje międzynarodowe i inne podmioty ), międzynarodowe prawo 
lotnicze, kosmiczne, prawo morza, prawo dyplomatyczne i konsularne. 

4. 
Prawo międzynarodowe prywatne: problem prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z umów, 
czyli kontraktów zawieranych w handlu zagranicznym  oraz prawa właściwego dla zobowiązań 
pozaumownych. 

5. 
Międzynarodowe prawo handlowe: podmioty w handlu międzynarodowym, umowy zawierane w handlu 
międzynarodowym np. umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, umowy leasingu, umowy licencyjne 
itp. 

6. 
Prawo cywilne m.in.  podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne i ich rodzaje, tzw. ułomne 
osoby prawne); odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, czyli 
odpowiedzialność kontraktowa. 

7. 
Prawo handlowe (prywatne prawo gospodarcze): spółki handlowe jako uczestnicy obrotu gospodarczego; 
umowy zawierane o w obrocie gospodarczym, takie jak: sprzedaż, dostawa, zlecenie, o dzieło, najem, 
leasing, także umowy nienazwane: franchisingu, factoringu i in. 

8. 

Prawo administracyjnogospodarcze (publiczne prawo gospodarcze): podejmowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej; koncesjonowanie działalności gospodarczej (podejmowanie i prowadzenie 
działalności bankowej, ubezpieczeniowej, przewozów lotniczych, obrót paliwami i energiami, wydobywanie 
kopalin ze złóż etc.); przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, zamówienia publiczne, 
działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. 

         
4. Metody i narzędzia prezentacji wyników:         

1. Prezentacja celów pracy dyplomowej 

2. 
Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz 
technik audiowizualnych 

3.  

4.   
         
5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy dyplomowej przez promotora 

5   

         
6. Dodatkowe informacje:           
  



 


