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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Nazwa studiów  Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej 

 

Liczba semestrów 2                                                                            Liczba punktów ECTS 33 

 

Dziedzina/dziedziny, w których prowadzone jest kształcenie  Dyscyplina/dyscypliny, w których 
prowadzone jest kształcenie 

Dziedzina nauk społecznych Prawo  100 % 
  

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA (w tym dodatkowe wymagania) 

Ukończenie studiów wyższych (I  lub  II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) – na dowolnym kierunku. 

 
II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Charakterystyka kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów  podyplomowych   
 

Absolwent zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę z prawa Unii Europejskiej niezbędną – z uwagi 
na intensywne zjawisko europeizacji administracji publicznej – przy wykonywaniu zadań administracji publicznej 
lub ocenie jej działań oraz przydatnej osobom, które są klientami lub działają w imieniu klientów administracji 
publicznej. Nabywa praktyczną umiejętność prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów prawa 
unijnego oraz uwzględniania regulacji tego prawa w procesie stosowania prawa polskiego. 

Studia są skierowane do absolwentów prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych 
oraz innych osób, które w swojej działalności zawodowej stykają się z problematyką funkcjonowania Unii 
Europejskiej w wymiarze prawnym i instytucjonalnym. Przenikanie się porządków prawnych unijnego 
i polskiego stawia nowe wymagania także i tym specjalistom, którzy zajmują się bardziej specyficznymi 
zagadnieniami objętymi programem studiów: prawem konkurencji, ochroną konsumenta czy prawem ochrony 
środowiska. Niewątpliwie program studiów zawiera solidne przygotowanie dla osób planujących karierę 
w instytucjach Unii Europejskiej oraz dostarcza ugruntowanej wiedzy pracownikom zajmującym się 
pozyskiwaniem funduszy europejskich. 
 
 
Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami  
                                                                                                                                                                                             

Nie dotyczy. 

 

 



III. EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

WIEDZA 
W01 Zna terminologię prawa Unii Europejskiej  

W02 
 

Zna podstawowe pojęcia prawne dotyczące współistnienia porządków prawnych w ramach integracji 
europejskiej.  

W03 Posiada wiedzę o instytucjach i jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej, o źródłach prawa unijnego, 
jego relacji do prawa krajowego, a także o zasadach wykładni i stosowania przepisów tego prawa, 
o środkach ochrony prawnej w ramach procesu integracji europejskiej.  

W04 Posiada wiedzę o fundamentalnych politykach związanych z procesem integracji europejskiej 
oraz o zasadach pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków z funduszy unijnych 

W05 Zna warunki i zasady zatrudnienia w administracji unijnej, status członka unijnej służby publicznej, w tym 
związane z nim prawa i obowiązki. 

 UMIEJĘTNOŚCI 
U01 

 
Potrafi określać problemy prawne w ramach prawa Unii Europejskiej, na poziomie wystarczającym 
dla zastosowania w działalności zawodowej.  

U02 
 

Potrafi sporządzać streszczenia wyroków i aktów prawnych.  

U03 Potrafi posługiwać się orzecznictwem sądów luksemburskich.  

U04 Potrafi posługiwać się rozwiązaniami prawa UE przy podejmowaniu decyzji, konstrukcji opinii 
i uzasadnianiu stanowisk.  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K01 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych przy wykorzystywaniu elementu 

krajowego oddzielnie lub razem z elementem europejskim.  
K02 Jest zdolny do prowadzenia dyskursu prawniczego i przeprowadzania analiz oraz rozumowania 

przy wykorzystaniu wielokontekstowości podejścia poznawczego i badawczego.  
K03 Jest gotowy do aktywnego komunikowania się i współpracowania z osobami zajmującymi się prawem 

pochodzącymi z różnych krajów europejskich.  
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