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The aim of the educational process is to introduce students to the basics rules of the 
consumer protection law 

Wymagania wstępne:  
 

Knowing the civil law 
 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1 The student knows and understand in-depth the legal rules of 
consumer protection  

K_W08 

2 The student knows and understand in-depth reasons of covering 
consumers with special protection 

K_W13 

umiejętności 

3 The student can use knowledge concerning a consumer 
protection in his/her professional work 

K_U02 

4 The student can analyse and create contracts and other 
documents referred to consumers 

K_U04 

kompetencje społeczne 

5 The student maintains a critical attitude towards the views 
presented in the literature on the subject 

K_K10 

6 The student has an in-depth awareness of the level of their 
knowledge and skills, and is ready to critically assess their 
knowledge and content. 

K_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: np.: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1. The concept of the consumer protection law. Consumer protection as a problem of legal 
policy 

10 2 

2. The concept of a consumer 10 2 

3. Consumers health and safety 10 2 

4. Consumer’s right to be informed 10 2 

5. Abusive contract terms 10 2 

6. Consumer sales law 10 4 

7. Distance contracts and contracts negotiated away from business premises 10 2 

8. Consumer protection in respect of chosen contracts for providing services  10 4 

9. Unfair business-to-consumer commercial practices and practices which harm the collective 
consumers’ interests 

10 2 

10. Consumer protection in cross-border transactions  10 3 



Forma zajęć: np.: ćwiczenia 

    

    

 
Metody kształcenia: 

 

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussion 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

1, 2, 3, 4, 5, 6 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

written exam - a one-choice test containing also open-ended questions 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

A maximum of 20 points may be obtain maximally from the test. 0 -11 points – 2,0; 12-13 
points – 3,0; 14 points 3,5; 15-16 points – 4,0; 17 points – 4,5, 18-20 points – 5,0 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

10 wykład ZO ważona 1 

     

Literatura podstawowa D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, 
Warszawa 2015 

 T. Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2017 

Literatura 
uzupełniająca 

T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014 
 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 25 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 

Przygotowanie się do zajęć 0 

Studiowanie literatury 25 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

35 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

90 

Liczba punktów ECTS 4 

 


