


I – INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

nazwa studiów podyplomowych

od roku akademickiego:

2022/2023

Prawo Konsumenckie w Praktyce

obowiązuje dla cyklu kształcenia:

1 Jednostka realizująca studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

2 Nazwa studiów podyplomowych Prawo Konsumenckie w Praktyce

3 Uzyskiwany po ukończeniu studiów
podyplomowych cząstkowy Poziom Polskiej
Ramy Kwalifikacji

6 i 7

4 Typ studiów Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania prawa
konsumenckiego w praktyce

5 Język, w którym prowadzone są studia
podyplomowe

polski

6 Adresaci studiów Adresatami studiów podyplomowych są osoby należące do
zróżnicowanych kategorii zawodowych, w szczególności przedsiębiorcy,
pracownicy administracji, pracownicy organizacji konsumenckich, a także
osoby planujące uczestniczyć w obrocie gospodarczym z udziałem
konsumentów. Ponadto adresatami studiów podyplomowych mogą być
prawnicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie prawa
konsumenckiego (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prawnicy in-
house itp.).

7 Koncepcja i cele kształcenia oraz opis
zdobywanych kwalifikacji

Studia podyplomowe mają na celu poszerzyć kwalifikacje osób
występujących w obrocie gospodarczym, jak również podmiotów
zajmujących się udzielaniem wsparcia konsumentom. Ukończenie studiów
pomoże również osobom rozpoczynającym czy planującym rozpocząć
działalność gospodarczą skierowaną do konsumentów. Studia mają
charakter praktyczny - wraz z przekazaniem wiedzy teoretycznej o prawie
konsumenckim, pozwalają na uzyskanie lub rozwinięcie kompetencji
niezbędnych w relacjach gospodarczych z konsumentami. Słuchacze
uzyskają umiejętności dotyczące w szczególności opracowywania
dokumentacji występującej w obrocie konsumenckim (regulaminy, pisma w
korespondencji z konsumentami dotyczącej reklamacji, pisma sądowe itp.).
Szeroki zakres zagadnień objętych programem studiów obejmuje
najważniejsze zagadnienia problemowe rodzące trudności w praktyce
gospodarczej. Koncepcja studiów uwzględnia nie tylko prawne aspekty
obrotu konsumenckiego, ale również stawia nacisk na rozwój wiedzy i
umiejętności pozaprawnych, w tym umiejętności miękkich.

8 Nazwa instytucji współpracujących

9 Wymagania wstępne Studia podyplomowe mogą rozpocząć absolwenci studiów jednolitych
magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
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II OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ODNIESIENIAMI DO CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA
PRK

Opis zakładanych efektów uczenia się

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

podyplomowych

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
PRK, poziom 6 i 7 *

wiedza

SP_W01
zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu prawa
konsumenckiego

P7S_WG

SP_W02

zna i rozumie w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne i społeczne
uwarunkowania stanowienia i stosowania prawa konsumenckiego w aspekcie
publicznoprawnym i prywatnoprawnym oraz ustrój organów i instytucji
właściwych w sprawach konsumenckich

P7S_WK

SP_W03
zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne trendy rozwojowe nauk prawnych
w zakresie prawa konsumenckiego

P7S_WG

SP_W04
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady konstruowania dokumentacji
wykorzystywanej w obrocie konsumenckim, zgodnej z prawem konsumenckim P7S_WG

SP_W05

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje zachodzące pomiędzy
prawem konsumenckim i prawem konkurencji oraz mechanizmami rynkowymi
dotyczącymi obrotu gospodarczego między konkurentami a przedsiębiorcami i
konsumentami

P6S_WG

SP_W06
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy integracji europejskiej i jej
wpływ na prawo konsumenckie

P6S_WG

umiejętności

SP_U01

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego i
powiązanych treści z obszaru nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych
(formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące prawa
konsumenckiego oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych) przez właściwy dobór źródeł (w tym prawnych), ich właściwą
interpretację oraz wykorzystywanie właściwych metod

P6S_UW

SP_U02
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne, związane z prawem
konsumenckim, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym osobami
nieposiadającymi specjalistycznej wiedzy - konsumentami

P7S_UK

SP_U03
potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową związaną ze
stosowaniem prawa konsumenckiego

P6S_UO

SP_U04
potrafi samodzielnie planować i realizować w zakresie prawa konsumenckiego
własne uczenie się przez całe życie

P6S_UU

kompetencje społeczne

SP_K01
jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści związanych z prawem
konsumenckim

P7S_KK

SP_K02
jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na gruncie prawa
konsumenckiego

P6S_KO

SP_K03
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i
socjologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i

P6S_KK
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SP_K03 praktycznych dotyczących prawa konsumenckiego P6S_KK

SP_K04
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z
prawem konsumenckim

P6S_KR

OBJAŚNIENIA

Symbole oznaczają:

na pierwszym miejscu umieszczony jest efekt kształcenia danych studiów podyplomowych (SP)

na drugim miejscu podkreślnik (_)

na trzecim miejscu, po podkreśleniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych

na czwartym i piątym miejscu nr efektu kształcenia

*-wpisać właściwy poziom czyli 6  lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z właściwego
rozporządzenia MNiSW z dn. 26 09.2016 poz. 1594.
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III - CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1 Nazwa studiów podyplomowych Prawo Konsumenckie w Praktyce

2 Cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/23Z

3 Czas trwania studiów (liczba semestrów) 2

4 Łączny wymiar godzin zajęć 200

5 Łączna liczba punktów  ECTS przypisanych do
zajęć

30

6 Warunki ukończenia studiów podyplomowych Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów przewidzianych programem studiów
podyplomowych.

7 Harmonogram realizacji programu studiów Wydruki:

8 Plan studiów (tylko wydruk roboczy)

9 Matryca efektów uczenia się

10 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do
metod ich weryfikacji

Wydruki:

11 Sylabusy Wydruki:

12 W przypadku kształcenia nauczycielskiego
udokumentowanie, że program spełnia
standardy kształcenia określone przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w
rozporządzeniu w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela

13 W przypadku studiów podyplomowych
dających uprawnienia do wykonywania
zawodu lub uzyskania licencji zawodowej
udokumentowanie, że program spełnia
minimalne wymogi programowe dla studiów
podyplomowych, w zakresie treści
programowych oraz łącznego czasu
prowadzonych zajęć, określone przez
właściwych ministrów

14 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
jeśli są przewidziane
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Harmonogram realizacji programu studiów

w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z liczbą punktów ECTS przypisanych do zajęć

Wykaz przedmiotów ECTSLp.

Semestr 1 Rok 1

komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening kompetencji miękkich) 21

konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne) 12

rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich 33

uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony konsumentów) 24

unijne prawo konsumenckie 25

wprowadzenie do prawa konsumenckiego 16

wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży konsumenckiej (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa
i umowa zawierana na odległość)

47

Semestr 2 Rok 1

dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy) 21

nieuczciwe praktyki rynkowe 22

odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów 13

polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami 14

postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach konsumenckich 25

prawo konsumenckie, a prawo konkurencji 16

reklama skierowana do konsumentów 27

reklamacje konsumenckie w praktyce 28

zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych 29



Matryca efektów uczenia się dla studiów podyplomowych
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SP_W01 XX X XXX X XX XX X X X

SP_W02 X X X X X X XX XX XX X X

SP_W03 X

SP_W04 X X X X X

SP_W05 XX X X X X

SP_W06 X X X

SP_U01 X X X X X X X X XXX X XX X X X

SP_U02 X X X X X XX

SP_U03 X X XX X

SP_U04 X X

SP_K01 X X X X X X X X X X

SP_K02 X X X X X

SP_K03 X X X X X X X

SP_K04 X X X X X X X X



Tabela efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji

Program studiów: USPIA-PKwP-SP-22/23Z

Symbol efektu
uczenia się dla

programu studiów
podyplomowych

Metody weryfikacji
efektów
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SP_W01 1 8 8

SP_W02 2 7 10

SP_W03 1 1

SP_W04 1 2 5

SP_W05 5 4

SP_W06 3 3

SP_U01 2 10 14

SP_U02 1 4 6

SP_U03 2 1 4

SP_U04 2 2

SP_K01 10 10

SP_K02 1 3 5

SP_K03 4 7

SP_K04 2 4 8



IV WARUNKI PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1 Kierownik Studiów Podyplomowych dr Rafał R. Wasilewski

2 Wniosek o utworzenie/uruchomienie studiów
podyplomowych + kalkulacja finansowa i
związana z nią dokumentacja zgodna z
zarządzeniem "w sprawie realizacji form
kształcenia"

3 Rekrutacja - warunki i tryb, limit przyjęć Kandydaci, posiadający wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjata, inżyniera
lub magistra), przyjmowani sa na podstawie złożenia kompletu dokumentów:
1. podania wraz z kwestionariuszem osobowym,
2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dwóch zdjęć.
Harmonogram rekrutacji zostanie podany do informacji na stronie Internetowej
Wydziału.
Przewidywana liczba uczestników studiów podyplomowych: 24-30 osób
(minimalna: 24).

4 Wysokość opłaty za studia 3.500 zł (trzy tys pięćset zł)
Możliwość zapłaty w II ratach po 1.750 zł.

5 Uchwały i opinie Opinia rady dydaktycznej
Wniosek o uzyskanie zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia studiów
podyplomowych
Zgoda Prorektora ds. Kształcenia na rozpoczęcie procedury tworzenia
studiów podyplomowych
Uchwała rady dydaktycznej wydziału w sprawie zaopiniowania programu
studiów podyplomowych
Opinia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Opinia Uczelnianej Rady ds. kształcenia
Uchwała Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
(dokument dołączony zostanie  po akceptacji wniosku i wydaniu
zarządzenia)
Wniosek o uruchomienie kolejnego cyklu studiów podyplomowych
Uchwała rady dydaktycznej wydziału w sprawie zaopiniowania zmian w
programie studiów podyplomowych
Opinia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (zmienionego)
programu studiów podyplomowych
Opinia Uczelnianej Rady ds. Kształcenia (zmienionego) programu studiów
podyplomowych
Uchwała Senatu w sprawie ustalenia (zmienionego) programu studiów
podyplomowych

6 Inne dokumenty np. Porozumienia, umowy.



specjalność:
 brak

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH kierunek: Prawo Konsumenckie w Praktyce

STUDIA NIESTACJONARNE

  Wydział Prawa i Administracji

Wydział

USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

Projekt planu studiów

Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem.

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKwinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

STUDIA PODYPLOMOWEI

1
komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening
kompetencji miękkich)

2 15 21515OA

2
konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne)

1 10 11010OA

3 rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich 3 20 32020OA

4
uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony
konsumentów)

2 10 21010OA

5 unijne prawo konsumenckie 2 10 21010OA

6 wprowadzenie do prawa konsumenckiego 1 10 11010OA

7
wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży
konsumenckiej (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa i umowa zawierana na odległość) 4 25 42525OA

8 dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy) 215 21515OA

9 nieuczciwe praktyki rynkowe 215 21515OA

10 odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów 110 11010OA

11 polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami 110 11010OA

12 postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach konsumenckich 210 21010OA

13 prawo konsumenckie, a prawo konkurencji 110 11010OA

14 reklama skierowana do konsumentów 210 21010OA

15 reklamacje konsumenckie w praktyce 210 21010OA

16 zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych 210 21010OA

0 0 0 200 0 0 0 0 100 15 0 100 1530200Razem STUDIA PODYPLOMOWE 0 0 000

Łącznie (I) 200 00 0 0 0 300 00200 10000 15100 15000
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4. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ

Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja ZO

1 1 komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening
kompetencji miękkich) [konwersatorium]

1

konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne)
[konwersatorium]

1

rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich [konwersatorium] 1

uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony
konsumentów) [konwersatorium]

1

unijne prawo konsumenckie [konwersatorium] 1

wprowadzenie do prawa konsumenckiego [konwersatorium] 1

wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży
konsumenckiej (umowa poza lokalem przedsiębiorstwa i umowa zawierana na odległość)
[konwersatorium]

1

Razem semestr 1 7

2 dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy) [konwersatorium]
1

nieuczciwe praktyki rynkowe [konwersatorium] 1

odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów [konwersatorium] 1

polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami [konwersatorium] 1

postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach konsumenckich
[konwersatorium]

1

prawo konsumenckie, a prawo konkurencji [konwersatorium] 1

reklama skierowana do konsumentów [konwersatorium] 1

reklamacje konsumenckie w praktyce [konwersatorium] 1

zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych [konwersatorium]
1

Razem semestr 2 9

Razem rok 1 16

2.

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów przewidzianych programem studiów podyplomowych.

PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW3.

1. Informacje dotyczące wyboru przez słuchacza przedmiotów / modułów, specjalności / specjalizacji
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nauczycieli  wpisując "N" w rubryce)

zajęcia terenowe

lb

SN

pk

zaliczenie z oceną

p

egzamin

inne formy zajęć (i)

Objaśnienia:

z

liczba godzin praktyk (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
nauczycieli  wpisując "N" w rubryce)

zo

zt

GR Grupa
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Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach) e-
learning

Razem e-learning
Liczba punktów
ECTS jako e-

learning
e-larning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość

Dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty ogólne

STUDIA PODYPLOMOWE
konsument w obrocie rynkowym
(uwarunkowania ekonomiczne,
społeczne i polityczne)

1 10 10 11 21 0.44

10
Ogółem: STUDIA
PODYPLOMOWE

211 10 11 0,44



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony konsumentów)
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy co do podmiotów będących uczestnikami obrotu konsumenckiego, ich uprawnień, kompetencji oraz
podejmowanych przez nie interakcji. Nabycie umiejętności właściwej reakcji na działania innych podmiotów obrotu
konsumenckiego, w tym zwrócenia się do właściwego podmiotu. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w obrocie
konsumenckim.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie istniejące w obrocie
konsumenckim podmioty, takie jak konsument,
przedsiębiorca, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz organizacje i instytucje udzielające
pomocy prawnej konsumentom

SP_W01
SP_W021 EP1

Uczestnik studiów zna i rozumie kompetencje i
uprawnienia podmiotów obrotu konsumenckiego

SP_W01
SP_W02
SP_W05

2 EP2

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi prawidłowo zareagować na
działania podjęte przez inny podmiot obrotu
konsumenckiego oraz samemu podjąć takie działania

SP_U01
SP_U021 EP3

Uczestnik studiów potrafi rozróżnić podmioty obrotu
konsumenckiego i prawidłowo przyporządkować
przysługujące im uprawnienia

SP_U01
SP_U02
SP_U03

2 EP4

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotowy do aktywnego
uczestnictwa w obrocie konsumenckim.

SP_K01
SP_K02
SP_K03
SP_K04

1 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: uczestnicy obrotu konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca, organy i organizacje ochrony konsumentów)

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wprowadzenie do pojęcia obrotu konsumenckiego oraz występujących w nim uczestników 1 0

2
2.  Pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
do których mają zastosowanie niektóre uprawnienia konsumentów) 1 0

1
3. Instytucje i organizacje uprawnione do pomocy konsumentom i działania na ich rzecz (m.in.
wojewódzcy inspektorowie inspekcji handlowej, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów,
stowarzyszenie Federacja Konsumentów)

1 0

1
4. Organy państwa działające w obrocie konsumenckim (m.in. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki) 1 0

1/2



55. Analiza akt spraw toczących się przed różnymi podmiotami obrotu konsumenckiego 1 0

Metody kształcenia Studium przypadków połączone z dyskusją oraz ćwiczeniami aktywizacyjnymiMetody kształcenia

H. Gronkiewicz Waltz, M. Wierzbowski (red.)  (2020): Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne, wyd. 1, LexisNexis,
Warszawa

K. Lehman (2017): Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, wyd. 2, UOKiK, Warszawa

W. Chomiczewski  (2021): Ochrona konsumencka przedsiębiorców, wyd. 1, WoltersKluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

R. Wasilewski  (2020): Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyd. 1,
Warszawa, C.H. Beck

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz pytania otwartego opartego o krótki stan
faktyczny, za który uczestnik studiów może otrzymać maksymalnie 20 punktów (15 punktów- test, 5 punktów- pytanie
otwarte). Ocena ze sprawdzianu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
20- 19 pkt- ocena 5.0
18- 17 pkt- ocena 4,5
16- 15 pkt- ocena 4,0
14- 13 pkt- ocena 3,5
12 pkt.- ocena 3,0
poniżej 12 pkt- ocena 2.0
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

prawo konsumenckie, a prawo konkurencji
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi prawnej ochrony konkurencji oraz
jego relacji z prawem konsumenckim, w tym praktycznych aspektów powiązań między tymi gałęziami prawa. Ponadto
zajęcia mają pozwolić studentom na nabycie umiejętności w zakresie wykładni i stosowania prawa konkurencji w
związku z prawem konsumenckim i wykształcić kompetencje do krytycznej analizy odnośnej literatury i orzecznictwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Uczestnik studiów zna i rozumie w zaawansowanym
stopniu relacje zachodzące pomiędzy prawem
konsumenckim i prawem konkurencji

SP_W051 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi dzięki posiadanej wiedzy z
zakresu prawa konsumenckiego i prawa konkurencji
rozwiązywać nietypowe problemy z pogranicza prawa
konsumenckiego i prawa konkurencji

SP_U011 EP2

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotów do krytycznej analizy
literatury i orzecznictwa dotyczącego relacji między
prawem konsumenckim a prawem konkurencji

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: prawo konsumenckie, a prawo konkurencji

Forma zajęć: konwersatorium

41. Prawo konkurencji - zagadnienia ogólne 2 0

12. Dobrobyt konsumenta - cel prawa konkurencji? 2 0

5
3. Synergia prawa konkurencji i prawa konsumenckiego na podstawie powiązań regulacji prawnych
(zbiorowe interesy konsumentów, czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwe praktyki rynkowe) 2 0

Konwersatorium z elementami wykładu, prezentacji, dyskusji i studium przypadkuMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Banasiński, C. (red). (2018): Polskie prawo antymonopolowe: zarys wykładu, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

Skoczny, T. (red.) (2014): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz , C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu. Sprawdzian składa się z 10 pytań testowych (1 pytanie = 1 pkt, max. 10 pkt).
0-5 ndst (2)
6 - dst (3)
7 - dst+ (3,5)
8 - db (4)
9 - db+ (4,5)
10 - bdb (5)

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

reklama skierowana do konsumentów
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy z zakresu reklamy w obrocie konsumenckim.  Nabycie umiejętności w zakresie rozróżnienia uczciwej
reklamy, od nieuczciwej reklamy na konkretnym przykładzie, z odwołaniem do regulacji prawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów posiada wiedzę z zakresu ogólnego
pojmowania reklamy zwłaszcza w ujęciu normatywnym SP_W011 EP1

Uczestnik studiów zna różne definicje reklamy,
wynikające z poszczególnych aktów prawa

SP_W01
SP_W022 EP2

Uczestnik studiów zna i rozumie ograniczenia i zakazy
reklamowe wynikające z polskiego ustawodawstwa

SP_W01
SP_W02
SP_W05
SP_W06

3 EP3

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi w odwołaniu do konkretnej
reklamy wskazać, jaka to jest reklama ze względu na
regulacje prawne, jak również potrafi ocenić reklamę pod
kątem jej zgodności z prawem

SP_U01
SP_U021 EP4

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotowy do praktycznego
zastosowania wiedzy zdobytej z zakresu prawa reklamy.
Uczestnik studiów jest gotowy do dokonania praktycznej
analizy reklam z odwołaniem do konkretnej podstawy
prawnej

SP_K01
SP_K03
SP_K04

1 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: reklama skierowana do konsumentów

Forma zajęć: konwersatorium

31. Definicje reklamy w polskim ustawodawstwie i ich analiza pod kątem obrotu konsumenckiego 2 0

7
2. Wymogi, ograniczenia i zakazy reklamowe konkretnych rodzajów reklamy na przykładzie reklam
występujących w obrocie konsumenckim 2 0

Studium przypadku połączone z dyskusją oraz ćwiczeniami aktywizacyjnymiMetody kształcenia

1/2



K. Grzybczyk  (2020): Ilustrowane prawo reklamy, WoltersKluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

Malarewicz, A. (2009): Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian, w  formie analizy konkretnej reklamy pod kątem jej zgodności z prawem. Sprawdzian polega na
wskazaniu w konkretnej reklamie elementów niezgodnych z prawem wraz z argumentacją przemawiającą za takim
wskazaniem. Za wskazanie wszystkich niezgodnych z prawem elementów występujących w reklamie, wraz z
prawidłową argumentacją można uzyskać 15 punktów.
15 - 14.5 pkt - bdb.
14 - 13 pkt - db.+
12.5 - 11.5 - db.
11 - 10 - dost.+
10.5 - 9,5 -dost.
poniżej 9.5 pkt - ndst.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów z
konsumentami, wykształcenie umiejętności komunikowania się z konsumentami i właściwymi organami/osobami w
zakresie polubownego rozwiązywania sporów, nabycie umiejętności przygotowywania ugód z konsumentami i
przygotowanie do występowania wobec konsumentów w celu polubownego rozwiązania sporu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie w zaawansowanym
stopniu pozaprawne i prawne aspekty polubownego
rozwiązywania sporów z konsumentami, a także zasady
konstruowania ugód z konsumentami

SP_W02
SP_W041 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi komunikować się na tematy
związane ze sporami konsumenckimi (w tym w zakresie
pojęć prawa konsumenckiego i związanymi z obrotem
konsumenckim) ze specjalistami (sądami, mediatorami
etc.) oraz z osobami nieposiadającymi specjalistycznej
wiedzy - konsumentami

SP_U021 EP2

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy z zakresu polubownego rozwiązywania sporów z
konsumentami w przypadku zaistnienia takich sporów
oraz jest gotowy do odpowiedzialnego działania w
zakresie swojej funkcji zawodowej do udziału w
polubownym rozwiązaniu sporu z konsumentem, w tym
do opracowania ugody

SP_K03
SP_K041 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami

Forma zajęć: konwersatorium

11. Spór z konsumentem, genezy, definicje, objaśnienia 2 0

22. Obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów 2 0

4
3. Sposoby rozstrzygania sporów z konsumentami (podmioty uprawnione, rejestry, koszt i czas
postępowania) - omówienie z przykładami 2 0

24. Mediacje jako metoda polubownego rozwiązywania sporów z konsumentami 2 0

1/2



15. Konstruowanie ugód z konsumentami 2 0

Konwersatorium z prezentacją, elementami dyskusji i ćwiczeń praktycznychMetody kształcenia

Długosz, Z. (red.) i in. (2021): Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa

Gajda, K. (2008): Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich, ADR. Arbitraż i Mediacja, Nr 2
Literatura podstawowa

Błaszczak, Ł. (2012): Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów, ADR, Nr 2

Grabowski, M. (2012): E-mediacja jako metoda rozwiązywania sporów w handlu elektronicznym,,  ADR Nr 4

Torbus, A. (red.) (2015): Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy., Min. Gospodarki, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie następuje na podstawie oceny uczestniczenia w ćwiczeniach w ramach zajęć (zadania indywidualne lub
grupowe dotyczące ugodowego rozwiązywania sporów z konsumentami), opierającej się na obserwacji uczestnika
studiów w trakcie wykonywania zadań. Ocenie podlegają: prawidłowe wykorzystanie wiedzy z zakresu polubownego
rozwiązywania sporów (dobór metody), właściwe zastosowanie metody, samodzielność.
System oceniania:
5 (bdb) - uczestnik studiów w pełni poprawnie i samodzielnie wykonuje zadania
4,5 (db+) - uczestnik studiów w pełni poprawnie wykonuje zadania, z niewielkim wsparciem
4 (db) - uczestnik studiów poprawnie (z nieznacznymi uchybieniami) wykonuje zadania, samodzielnie lub z niewielkim
wsparciem
3,5 (dst+) - uczestnik studiów poprawnie (z uchybieniami) wykonuje zadania, samodzielnie lub z niewielkim
wsparciem
3 (dst) - uczestnik studiów wykonuje zadania na poziomie zadowalającym, ale z większymi uchybieniami, ze
znacznym wsparciem
2 (ndst) - uczestnik studiów nie wykonuje zadania albo wykonuje je w pełni niepoprawnie, mimo wsparcia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży konsumenckiej (umowa poza
lokalem przedsiębiorstwa i umowa zawierana na odległość)
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 41 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 4

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej ustawy o Prawach konsumenta, wykształcenie umiejętności jej
stosowania oraz przygotowanie do krytycznej analizy przedmiotowej literatury i orzecznictwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie w pogłębiony stopniu
terminologię z zakresu ustawy o prawach konsumenta
oraz zakres jej zastosowania w ujęciu praktycznym, w
szczególności zasady konstruowania dokumentacji np.
odstąpienia od umowy

SP_W01
SP_W02
SP_W04

1 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi wykorzystywać posiadaną
wiedzę dotyczącą ustawy o Prawach konsumenta do
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
obrotu konsumenckiego

SP_U011 EP2

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotów do krytycznej oceny
literatury i orzecznictwa dotyczących ustawy o Prawach
konsumenta

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wsparcie konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta i szczególne formy sprzedaży konsumenckiej (umowa poza lokalem
przedsiębiorstwa i umowa zawierana na odległość)

Forma zajęć: konwersatorium

21. Zakres zastosowania ustawy o Prawach konsumenta 1 0

22. Ogólne regulacje ustawy o Prawach konsumenta 1 0

33. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w świetle ustawy o Prawach konsumenta 1 0

34. Umowa zawarta na odległość i umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa 1 0

155. Odstąpienie od umowy 1 0

Konwersatorium z elementami dyskusji, case study i zadań praktycznychMetody kształcenia

1/2



T. Czech  (2020): Prawa konsumenta. Komentarz, WoltersKluwer, Warszawa

T. Skoczny  (2015): Ustawa o prawach konsumenta, C.H. Beck , Warszawa
Literatura podstawowa

D. Lubasz M. Namysłowska (2015): Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, WoltersKluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wymaga zaliczenia sprawdzianu ustnego dotyczącego problematyki zajęć (3 pytania: 1 teoretyczne i 2
praktyczne). Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie: 2 pkt za pytanie teoretyczne, po 4 pkt za
pytanie praktyczne (łącznie 10 pkt).
System oceniania:
0-5 ndst (2)
6 pkt dst (3)
7 pkt (dst+)
8 pkt db (4)
9 pkt db+ (4,5)
10 pkt bdb (5)
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

reklamacje konsumenckie w praktyce
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy dotyczących praw i obowiązków konsumentów i przedsiębiorców w procesie reklamacji. Nabycie
praktycznych umiejętności w zakresie formułowania oraz odpowiadania na reklamacje konsumenckie, a także
przygotowanie do uczestniczenia w procesie reklamacyjnym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie uprawnienia
konsumenckie z tytułu rękojmi i gwarancji

SP_W01
SP_W021 EP1

Uczestnik studiów zna i rozumie obowiązki oraz
uprawnienia przedsiębiorcy w stosunku do podmiotu
reklamującego towar bądź usługę

SP_W022 EP2

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi prawidłowo zidentyfikować
reklamację z tytułu rękojmi albo gwarancji SP_U011 EP3

Uczestnik studiów potrafi przygotować prawidłową
reklamację

SP_U01
SP_U032 EP4

Uczestnik studiów potrafi odpowiedzieć na otrzymaną
reklamację konsumencką z przywołaniem prawidłowej
argumentacji faktycznej i prawnej

SP_U01
SP_U02
SP_U03

3 EP5

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotowy zarówno do poprawnego
zgłaszania reklamacji konsumenckich, jak i ich
rozpatrywania

SP_K02
SP_K041 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: reklamacje konsumenckie w praktyce

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wstęp do pojęcia reklamacji konsumenckich. 2 0

12. Praktyczne aspekty zgłaszania reklamacji (forma, terminy, uprawnione podmioty) 2 0

13. Metody badania zasadności reklamacji 2 0

24. Praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji (forma, terminy, uprawnione podmioty) 2 0

55. Analiza konkretnych spraw z punktu widzenia konsumenta i przedsiębiorcy 2 0

Studium przypadku połączone z dyskusją oraz ćwiczeniami aktywizacyjnymiMetody kształcenia
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A. Kidyba (2014): Kodeks cywilny. Komentarz Tom II Zobowiązania- część szczególna, wyd. 2, WoltersKluwer, Warszawa

K. Osajda (2019): Tom VII. Prawo Konsumenckie. Komentarz, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

K. Lehman  (2017): Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, wyd. 2, UOKiK, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Projekt, który polegał będzie na przygotowaniu odpowiedzi na reklamację w oparciu o spreparowane akta sprawy, za
który uczestnik studiów może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Projekt przygotowywany będzie w warunkach
domowych przez każdego uczestnika studiów indywidualnie we wcześniej ustalonym z prowadzącym terminie. Ocena
z projektu uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt- ocena 5.0
9 pkt- ocena 4,5
8 pkt- ocena 4,0
7 pkt- ocena 3,5
6 pkt.- ocena 3,0
poniżej 6 pkt- ocena 2.0
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat rozwiązań prawnych prawa procesowego (sądowego) z
udziałem konsumentów, umiejętności stosowania odnośnych przepisów oraz przygotowanie na konieczność
krytycznej analizy piśmiennictwa i orzecznictwa w tym zakresie. Ponadto student powinien zdobyć umiejętność
opracowywania dokumentacji (pism sądowych) w sprawach z udziałem konsumentów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie w pogłębionym stopniu
prawo konsumenckie procesowe związane z
postępowaniami cywilnymi z udziałem konsumentów
oraz zna i rozumie zasady konstruowania dokumentacji
związanej z uczestnictwem w takich postępowaniach

SP_W02
SP_W041 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi wykorzystywać posiadaną
wiedzę z zakresu prawa procesowego oraz planować i
organizować pracę własną i zespołu w związku ze
stosowaniem procesowego prawa konsumenckiego

SP_U01
SP_U031 EP2

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotów do odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych w obrębie prawa
konsumenckiego, będąc gotów do udziału w
postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów

SP_K041 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: odrębności postępowania sądowego z udziałem konsumentów

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Podstawowe regulacje postępowania cywilnego w kontekście spraw konsumenckich, prawo
konsumenta do sądu 2 0

3
2. Szczególne instrumenty wsparcia konsumenta w procesie sądowym (przepisy i instytucje wspierające
pozycję konsumenta) oraz szczególne obowiązki przedsiębiorcy w procesie z konsumentem 2 0

5
3. Zasady przygotowywania wybranych pism w postępowaniu sądowym w sprawach konsumenckich w
teorii i praktyce 2 0

Konwersatorium z elementami wykładu, dyskusji, studium przypadkuMetody kształcenia
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Dybka, W. (2018): Konsumenckie prawo do sądu, UOKiK, Warszawa (online: e-book)

Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (red.) (2022): Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz , C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Białecki, M., KLich, A., Zieliński, A. (2021): Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD , C.H. Beck,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie oceny z projektu - pracy zaliczeniowej (grupowej) - ocena z pracy jest oceną dla każdego
członka grupy. Studenci w grupach 3-4 osobowych przygotowują projekt pisma sądowego (rodzaj ustalany z
prowadzącym) związanego z postępowaniem cywilnym z udziałem konsumentów.
Prace będą oceniane pod względem:
a) zgodności z wymogami formalnymi,
b) poprawności merytorycznej analizy problemów prawnych,
c) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy prawnej,
d) wykorzystania orzecznictwa
e) poprawności językowej tekstu, stylu prezentowania argumentów.

System ocen:
5.0 bardzo dobry (bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
3.5 dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami
3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria
2.0 niedostateczny (nast.) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów
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S Y L A B U S

konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne)
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

Prowadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ekonomiczne i
społeczne, w tym psychologiczne, uwarunkowania obrotu
konsumenckiego, w szczególności mechanizmy postrzegania przez
konsumentów otoczenia gospodarczego oraz podejmowania przez
nich decyzji rynkowych.

SP_W02EP11

umiejętności

Student potrafi na podstawie wiedzy z obrębu nauk ekonomicznych i
społecznych, w tym psychologii, analizować i rozwiązywać typowe i
nietypowe problemy obrotu konsumenckiego, w tym oceniać dane
zjawiska z perspektywy konsumenta i prognozować zachowanie
konsumenta w danej sytuacji.

SP_U01EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznania wiedzy ekonomicznej i społecznej, w
tym psychologii, w praktyce obrotu konsumenckiego, w tym na
gruncie stosowania określonych praktyk rynkowych, jak również do
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

SP_K02
SP_K03EP31

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: konsument w obrocie rynkowym (uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne)

Forma zajęć: konwersatorium

11. Klasyczne i współczesne rozumienie zachowań konsumenckich 1 1

22. Jak konsumenci spostrzegają i przetwarzają bodźce z otoczenia marketingowego? 1 2

23. Wiarygodność źródeł informacji - skąd konsumenci czerpią wiedzę na temat produktów i usług? 1 2

24. Emocje i motywacje w podejmowaniu decyzji konsumenckich 1 2

35. Indywidualne i społeczne czynniki wpływające na kształtowanie i zmianę postaw konsumentów 1 3

Konwersatorium z elementami dyskusji, case studyMetody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (test) przeprowadzonego w trybie zdalnym z wykorzystaniem
oprogramowania uczelni (np. MS Teams, MS Forms, Moodle).
Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, do uzyskania jest maksymalnie 10 pkt (po 1 za każde pytanie).
System oceniania:
0-5 pkt - ndst (2)
6 pkt - dst (3)
7 pkt  - dst+ (3,5)
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

8 pkt - db (4)
9 pkt - db+ (4,5)
10 pkt - bdb (5)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (test) przeprowadzonego w trybie zdalnym z wykorzystaniem
oprogramowania uczelni (np. MS Teams, MS Forms, Moodle).
Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, do uzyskania jest maksymalnie 10 pkt (po 1 za każde pytanie).
System oceniania:
0-5 pkt - ndst (2)
6 pkt - dst (3)
7 pkt  - dst+ (3,5)
8 pkt - db (4)
9 pkt - db+ (4,5)
10 pkt - bdb (5)

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

wprowadzenie do prawa konsumenckiego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Student zna w pogłębionym stopniu terminologię podstawową dla prawa konsumenckiego oraz założenia, cele i
kierunki oraz perspektywy rozwoju prawa konsumenckiego. Student potrafi zaplanować swój rozwój nauki w zakresie
prawa konsumenckiego, dostrzegając kierunki zmian tej dziedziny prawa oraz perspektywy jej rozwoju. Student jest
gotów do krytycznej oceny szczegółowych zagadnień związanych z prawem konsumenckim, bazując na wiedzy o
podstawowych założeniach prawa konsumenckiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna w pogłębionym stopniu
terminologię podstawową dla prawa konsumenckiego
oraz założenia, cele i kierunki oraz perspektywy rozwoju
prawa konsumenckiego

SP_W01
SP_W031 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi zaplanować swój rozwój nauki
w zakresie prawa konsumenckiego, dostrzegając kierunki
zmian tej dziedziny prawa oraz perspektywy jej rozwoju SP_U041 EP2

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotów do krytycznej oceny
szczegółowych zagadnień związanych z prawem
konsumenckim, bazując na wiedzy o podstawowych
założeniach prawa konsumenckiego

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wprowadzenie do prawa konsumenckiego

Forma zajęć: konwersatorium

11. Prawo konsumenckie jako gałąź prawa 1 0

12. Geneza i aksjologia prawa konsumenckiego 1 0

13. Publiczne a prywatne prawo konsumenckie 1 0

14. Źródła prawa konsumenckiego 1 0

35. Stanowienie i wykładnia prawa konsumenckiego 1 0

26. Normy prawa konsumenckiego jako normy prawa 1 0

17. Ewolucja i współczesne wyzwania prawa konsumenckiego 1 0

Konwersatorium stanowi połączenie elementów wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskusji.
Metody kształcenia
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Wronkowska, S. (2014): Podstawowe problemy prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, PoznańLiteratura podstawowa

Malczyńska-Biały, M. (2012): Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 roku, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru. Test składa się z 10 pytań, po 1 pkt za
każdą odpowiedź (łącznie 10 pkt).
Zasady oceniania:
0-5 pkt - ndst (2)
6 pkt - dst (3)
7 pkt - dst+ (3,5)
8 pkt - db (4)
9 pkt - db+ (4,5)
10 pkt - bdb (5)

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening kompetencji miękkich)
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom wiedzy w zakresie komunikacji konsumenckiej (w tym m.in. zasad
etykiety, savoir-vivre), wykształcenie u Studentów umiejętności stosowania prawidłowej komunikacji w relacjach z
pozostałymi uczestnikami obrotu konsumenckiego, zwłaszcza konsumentami oraz przygotowanie do docenienia
znaczenia zasad komunikacji w obrocie konsumenckim i korzystania z nich przy pełnieniu różnych ról zawodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie w pogłębionym zakresie
społeczne uwarunkowania obrotu konsumenckiego
związane z komunikacją konsumencką, w tym zasady
profesjonalnej i kulturalnej komunikacji

SP_W021 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę
z zakresu komunikacji konsumenckiej w typowych oraz
nietypowych sytuacjach związanych z obrotem
konsumenckim, stosując właściwe metody komunikacji

SP_U011 EP2

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotów do uznania znaczenia
wiedzy o komunikacji konsumenckiej w rozwiązywaniu
problemów praktycznych w obrocie konsumenckim oraz
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych w obszarach związanych z komunikacją
konsumencką, a także do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

SP_K02
SP_K03
SP_K04

1 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: komunikacja konsumencka i savoir-vivre w relacjach konsumenta i przedsiębiorcy (trening kompetencji miękkich)

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Profesjonalna komunikacja za pomocą narzędzi, jakie daje technologia: e-mail, telefon, komunikatory,
videospotkania. Życie zawodowe kontra media społecznościowe: na co warto zwrócić uwagę? 1 0

3
2. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne podczas spotkań biznesowych, w tym z konsumentami.
Podstawy dress code. 1 0

3
3. Zgodnie z kulturą: powitanie, uścisk dłoni, pierwszeństwo w sytuacjach codziennych. Najczęstsze
błędy. Precedencja przy przedstawianiu siebie oraz osób nam towarzyszących. Standardy związane z
wizytówkami. Kultura w sytuacjach trudnych (tzw. trudny klient).

1 0

3
4. Zapamiętywanie imion i nazwisk, zdrabnianie imion, skracanie dystansu, przechodzenie na 'ty'.
Punktualność. Wpadki i niezręczne sytuacje. Kłamstwa. Przeklinanie. Żarty. Komplementy. Prezenty. 1 0
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3

5. Komunikacja niewerbalna, elementy i gesty, które wpływają na budowanie relacji i podtrzymywanie
więzi - reguły i najczęstsze faux pas. Uprzejmość w słowach i zwrotach: na co warto zwrócić uwagę i co
warto wyeliminować z naszego słownika i zachowania podczas rozmów biznesowych, w tym z
konsumentami?

1 0

Konwersatorium, dyskusja, case-study i ćwiczenia praktyczne (trening kompetencji miękkich).Metody kształcenia

Ikanowicz, C. (2010): Etykieta biznesmena: savoir-vivre, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Kamińska-Radomska, I. (2020): Kultura biznesu: normy i formy, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Brok, E. (2021): Kulturalnie w Social Media, speakerslair Jerzy Zientkowski, Szczecin/Poznań

Jarczyński, A. (2010): Etykieta w biznesie, Wydawnictwo Helion/Onepress, Gliwice

Marcjanik, M. (2008): Grzeczność w komunikacji językowej , PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie następuje na podstawie oceny uczestniczenia w ćwiczeniach w ramach zajęć (zadania indywidualne lub
grupowe dotyczące komunikacji konsumenckiej), opierającej się na obserwacji uczestnika studiów w trakcie
wykonywania zadań. Ocenie podlegają: prawidłowe wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji konsumenckiej
(dobór metody), właściwe zastosowanie metody samodzielność.
System oceniania:
5 (bdb) - uczestnik studiów w pełni poprawnie i samodzielnie wykonuje zadania
4,5 (db+) - uczestnik studiów w pełni poprawnie wykonuje zadania, z niewielkim wsparciem
4 (db) - uczestnik studiów poprawnie (z nieznacznymi uchybieniami) wykonuje zadania, samodzielnie lub z niewielkim
wsparciem
3,5 (dst+) - uczestnik studiów poprawnie (z uchybieniami) wykonuje zadania, samodzielnie lub z niewielkim
wsparciem
3 (dst) - uczestnik studiów wykonuje zadania na poziomie zadowalającym, ale z większymi uchybieniami, ze
znacznym wsparciem
2 (ndst) - uczestnik studiów nie wykonuje zadania albo wykonuje je w pełni niepoprawnie, mimo wsparcia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy)
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu zasad tworzenia dokumentacji konsumenckiej oraz nabycie
umiejętności tworzenia przedmiotowej dokumentacji i planowania pracy w powyższym zakresie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Uczestnik studiów zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zasady konstruowania dokumentacji wykorzystywanej w
obrocie konsumenckim

SP_W041 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi wykorzystywać posiadaną
wiedzę z zakresu redagowania dokumentacji
konsumenckiej oraz planować i organizować pracę przy
opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji

SP_U01
SP_U031 EP2

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy prawniczej dotyczącej zasad redagowania
dokumentacji konsumenckiej dla praktyki obrotu
konsumenckiego

SP_K031 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: dokumentacja w obrocie konsumenckim (w tym regulaminy i umowy)

Forma zajęć: konwersatorium

31. Ogólne zasady redagowania dokumentacji w obrocie konsumenckim. 2 0

22. Ogólne zasady redagowania umów konsumenckich. 2 0

103. Tworzenie dokumentacji (umów i regulaminów). 2 0

Konwersatorium z elementami dyskusji i ćwiczeniami praktycznymi (warsztaty redagowania).Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Bielawska-Srock, P. (2021): Regulamin sklepu internetowego : wzory dokumentów z komentarzem : z suplementem
elektronicznym, ODDK, Gdańsk

Cempura, A., Kasolik, A. (2020): Metodyka sporządzania umów gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Okła-Anuszewska, A. (2021): Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, C.H. Beck, Warszawa

Wronkowska, S., Zieliński, M. (2021): Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wyd. Sejmowe,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie następuje na podstawie oceny uczestniczenia w ćwiczeniach w ramach zajęć (zadania indywidualne lub
grupowe), opierającej się na obserwacji uczestnika studiów w trakcie wykonywania zadań. Ocenie podlegają:
prawidłowe wykorzystanie wiedzy z zakresu zasad konstruowania dokumentacji konsumenckiej, właściwe
zastosowanie (sposób redagowania) i metody samodzielność.
System oceniania:
5 (bdb) - uczestnik studiów w pełni poprawnie i samodzielnie wykonuje zadania
4,5 (db+) - uczestnik studiów w pełni poprawnie wykonuje zadania, z niewielkim wsparciem
4 (db) - uczestnik studiów poprawnie (z nieznacznymi uchybieniami) wykonuje zadania, samodzielnie lub z niewielkim
wsparciem
3,5 (dst+) - uczestnik studiów poprawnie (z uchybieniami) wykonuje zadania, samodzielnie lub z niewielkim
wsparciem
3 (dst) - uczestnik studiów wykonuje zadania na poziomie zadowalającym, ale z większymi uchybieniami, ze
znacznym wsparciem
2 (ndst) - uczestnik studiów nie wykonuje zadania albo wykonuje je w pełni niepoprawnie, mimo wsparcia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

nieuczciwe praktyki rynkowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych. Zapoznanie się z pojęciem nieuczciwych praktyk
rynkowych, jak również przykładami owych praktyk, poprzez analizę orzecznictwa i decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Uzyskanie umiejętności identyfikacji nieuczciwych praktyk rynkowych oraz
przygotowanie do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie zasady ogólnego
pojmowania praktyk rynkowych, jak również
podstawowych pojęć z tym związanych

SP_W011 EP1

Uczestnik studiów zna przykłady nieuczciwych praktyk
rynkowych

SP_W01
SP_W052 EP2

Uczestnik studiów zna i rozumie praktyczne aspekty
roszczeń przysługujących konsumentowi w razie
dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej

SP_W02
SP_W053 EP3

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi wskazać na przykładach jaka
praktyka przedsiębiorcy może zostać uznana za
nieuczciwą i potrafi przyporządkować do tego stosowną
podstawę prawną

SP_U01
SP_U02
SP_U04

1 EP4

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotowy do praktycznego
zastosowania wiedzy zdobytej z zakresu nieuczciwych
praktyk rynkowych. Jest gotowy rozróżnić praktykę
rynkową od nieuczciwej praktyki rynkowej

SP_K01
SP_K02
SP_K03
SP_K04

1 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: nieuczciwe praktyki rynkowe

Forma zajęć: konwersatorium

31. Praktyka rynkowa, a nieuczciwa praktyka rynkowa - analiza pojęć 2 0

6
2. Praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd - analiza pojęcia, w świetle orzecznictwa Prezesa UOKiK i
sądów 2 0

43. Agresywna praktyka rynkowa - analiza pojęcia, w świetle orzecznictwa Prezesa UOKiK i sądów 2 0

24. Roszczenia przysługujące konsumentowi w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej 2 0

Studium przypadków połączone z dyskusją oraz ćwiczeniami aktywizacyjnymiMetody kształcenia
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R. Stefanicki (2014): Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
Literatura podstawowa

Michalak, A. (2008): Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Oleksiewicz, I. (2013): Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym , LexisNexis, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian, w  formie jednego kazusu z trzema pytaniami otwartymi. Łącznie można otrzymać 15 punktów, za każdą
poprawną odpowiedź można uzyskać 5 punktów.
15 - 14.5 pkt - bdb.
14 -13 pkt - db.+
12.5 - 11.5 - db.
11 - 10 - dost.+
10.5 - 9,5 - dost.
poniżej 9.5 pkt - ndst.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

unijne prawo konsumenckie
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat unijnego prawa konsumenckiego, w tym wpływu prawa
unijnego na prawo polskie oraz znaczenia orzecznictwa organów sądowniczych UE, wykształcenie umiejętności analizy
przepisów unijnego prawa konsumenckiego i stosowania go, a także przygotowanie do krytycznej analizy literatury i
orzecznictwa dotyczącego prawa konsumenckiego UE.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie w zaawansowanym
stopniu zasady ustrojowe UE w kontekście stanowienia i
stosowania prawa konsumenckiego, regulacje unijnego
prawa konsumenckiego oraz wpływ UE na kształtowanie i
stosowanie krajowego prawa konsumenckiego

SP_W061 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi rozwiązywać nietypowe
problemy dotyczące prawa konsumenckiego UE,
wykorzystując zdobytą wiedzę i korzystając z wybranych
źródeł, w tym orzecznictwa

SP_U011 EP2

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotów do krytycznej analizy
piśmiennictwa i orzecznictwa w zakresie unijnego prawa
konsumenckiego

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: unijne prawo konsumenckie

Forma zajęć: konwersatorium

11. Konsument w prawie pierwotnym Unii Europejskiej 1 0

22. Harmonizacja prawa konsumenckiego ? pochodne źródła prawa konsumenckiego 1 0

13. Sprzedaż w unijnym prawie konsumenckim 1 0

14. Podróże i turystyka w unijnym prawie konsumenckim 1 0

15. Usługi (w tym usługi finansowe) w unijnym prawie konsumenckim 1 0

16. Praktyki niedozwolone i inne wybrane regulacje materialnoprawne w unijnym prawie konsumenckim 1 0

37. Rozstrzyganie sporów (prawo właściwe, sądy, ADR, procedury administracyjne) 1 0

Konwersatorium z prezentacją oraz elementami dyskusjiMetody kształcenia
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Grzegorczyk, F. (2010): Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe harmonizacji, LexisNexis, Warszawa

Maliszewska-Nienartowicz, J. (2004): Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym, TNOiK, Toruń

Nowińska, E., Cybula, P. (red.) (2005): Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie , Zakamycze, Zakamycze

Powałowski, A. (red.) (2010): Leksykon prawa ochrony konsumentów. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Barcz, J. (red.) (2021): Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna. System Prawa Unii
Europejskiej. Tom VIII, C.H. Beck, Warszawa

Biernat, S. (red.) (2020): Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I, C.H. Beck,
Warszawa

Wróbel, A. (red.) (2013): Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Wróbel, A. (red.) (2012): Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89), Wolters Kluwer, Warszawa

Wróbel., A. (red.) (2012): Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczenia ze sprawdzianu (test). Test jednokrotnego wyboru (10 pytań, 1 pytanie = 1 pkt, max. 10 pkt).
Zaliczenie w formie testu (10) pytań jednokrotnego wyboru. Oceny nastąpi według skali:
1) od 0 do 5 pkt - niedostateczny (2)
2) 6 pkt - dostateczny (3,0)
3) 7 pkt - dostateczny plus (3,5)
4) 8 pkt - dobry (4,0)
5) 9 pkt - dobry plus (4,5)
6) 10 pkt - bardzo dobry (5,0)
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu rękojmi i gwarancji w obrocie konsumenckim. Zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami
dotyczącymi zakresu tematycznego przedmiotu. Zdobycie wiedzy na temat uprawnień i obowiązków podmiotów obrotu
konsumenckiego w odniesieniu do rękojmi i gwarancji. Nabycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu
rękojmi i gwarancji w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie istotę rękojmi i
gwarancji SP_W011 EP1

Uczestnik studiów zna i rozumie pojęcia odnoszące się
do rękojmi i gwarancji SP_W012 EP2

Uczestnik studiów zna i rozumie uprawnienia i obowiązki
podmiotów obrotu konsumenckiego z zakresu rękojmi i
gwarancji

SP_W053 EP3

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi wskazać praktyczne różnice
pomiędzy gwarancją, a rękojmią SP_U021 EP4

Uczestnik studiów potrafi przyporządkować uprawnienia
i obowiązki konsumenta i przedsiębiorcy wynikające z
gwarancji bądź rękojmi w konkretnym stanie faktycznym SP_U012 EP5

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotowy do praktycznego
zastosowania instytucji gwarancji i rękojmi, niezależnie
od tego, którym podmiotem obrotu konsumenckiego jest

SP_K01
SP_K041 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: rękojmia i gwarancja w umowach konsumenckich

Forma zajęć: konwersatorium

61. Rękojmia, gwarancja - istota, analiza podstawowych pojęć, różnice i podobieństwa 1 0

82. Uprawnienia i obowiązki konsumenta i przedsiębiorcy w ramach rękojmi i gwarancji 1 0

63. Praktyczne problemy rękojmi i gwarancji, z odwołaniem do orzecznictwa 1 0

Studium przypadku połączone z dyskusją oraz ćwiczeniami aktywizacyjnymiMetody kształcenia
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F. Zoll (2018): Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy, C.H. Beck, Warszawa

T. Czech  (2020): Prawa konsumenta wyd. 2, WoltersKluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

M. Grochowski  (2018): Wymogi formalne w umowach konsumenckich , C.H. Beck , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań.
20-19 pkt - ocena bdb.
18-17 pkt - ocena db+
16-15 pkt - ocena db.
14-13 pkt - ocena dost. +
12-11 pkt - ocena dost.
poniżej 11 pkt - ocena ndst.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Student posiada wiedzę na temat regulacji prawa ustrojowego, materialnego i procesowego dotyczącego ochrony
zbiorowych interesów konsumentów oraz abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, potrafi
interpretować te przepisy i zna zasady ich praktycznego zastosowania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Uczestnik studiów zna i rozumie terminologię z zakresu
regulacji dotyczącej ochrony zbiorowych interesów
konsumentów oraz abstrakcyjnej kontroli postanowień
wzorców umownych, a także zna i rozumie praktyczne
aspekty stosowania tych przepisów przez właściwe
organy

SP_W01
SP_W021 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi rozwiązywać praktyczne
zadania dotyczące problematyki stosowania
publicznoprawnej ochrony konsumentów (zbiorowe
interesy konsumentów, abstrakcyjna kontrola
postanowień wzorców umownych)

SP_U011 EP2

kompetencje społeczne

Uczestnik studiów jest gotów do krytycznej analizy
literatury oraz orzecznictwa dotyczącego tematyki
zbiorowych interesów konsumentów oraz abstrakcyjnej
kontroli postanowień wzorców umownych

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: zbiorowe interesy konsumentów i abstrakcyjna kontrola wzorców umownych

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Podstawowe zagadnienia publicznoprawnej ochrony interesów konsumentów w zakresie zbiorowych
interesów konsumentów oraz abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych 2 0

22. Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w teorii i praktyce 2 0

13. Abstrakcyjna a indywidualna kontrola postanowień wzorców umownych 2 0

5
4. Postępowanie w sprawach niedozwolonych postanowień wzorców umownych i praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów 2 0

Konwersatorium z elementami wykładu z prezentacją, dyskusji oraz analizy studium przypadku na bazie orzecznictwa
Metody kształcenia
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Namysłowska, M., Piszcz, A. (red.) (2016): Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r.:
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Osajda, K. (red.) (2019): Prawo konsumenckie : komentarz, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Trzaskowski, R., Wild, M. (2012): Kontrola abstrakcyjna wzorców umów w świetle badań sądowych, wyd. Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości, online [https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Trzaskowski-R-Wild-M-Kontrola-abstrakcyjna-
wzorc%C3%B3w-um%C3%B3w-2012.pdf]

Walczak, T. (2018): Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny rodzaj
postępowania administracyjnego, online, online
[https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/24470/1/Tomasz%20Walczak%20-

Wasilewski, R.R. (2020): Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, C.H. Beck,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu. Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (1 pytanie = 1 pkt, max. 10 pkt).
0-5 - ndst (2)
6 - dst (3)
7 - dst+ (3,5)
8 - db (4)
9 - db+ (4,5)
10 - bdb (5)
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PKwP-SP-N-22/23Z

prawo konsumenckie, a prawo konkurencji
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Konsumenckie w Praktyce

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi prawnej ochrony konkurencji oraz
jego relacji z prawem konsumenckim, w tym praktycznych aspektów powiązań między tymi gałęziami prawa. Ponadto
zajęcia mają pozwolić studentom na nabycie umiejętności w zakresie wykładni i stosowania prawa konkurencji w
związku z prawem konsumenckim i wykształcić kompetencje do krytycznej analizy odnośnej literatury i orzecznictwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Uczestnik studiów zna i rozumie w zaawansowanym
stopniu relacje zachodzące pomiędzy prawem
konsumenckim i prawem konkurencji

SP_W051 EP1

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi dzięki posiadanej wiedzy z
zakresu prawa konsumenckiego i prawa konkurencji
rozwiązywać nietypowe problemy z pogranicza prawa
konsumenckiego i prawa konkurencji

SP_U011 EP2

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotów do krytycznej analizy
literatury i orzecznictwa dotyczącego relacji między
prawem konsumenckim a prawem konkurencji

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: prawo konsumenckie, a prawo konkurencji

Forma zajęć: konwersatorium

41. Prawo konkurencji - zagadnienia ogólne 2 0

12. Dobrobyt konsumenta - cel prawa konkurencji? 2 0

5
3. Synergia prawa konkurencji i prawa konsumenckiego na podstawie powiązań regulacji prawnych
(zbiorowe interesy konsumentów, czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwe praktyki rynkowe) 2 0

Konwersatorium z elementami wykładu, prezentacji, dyskusji i studium przypadkuMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Banasiński, C. (red). (2018): Polskie prawo antymonopolowe: zarys wykładu, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

Skoczny, T. (red.) (2014): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz , C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu. Sprawdzian składa się z 10 pytań testowych (1 pytanie = 1 pkt, max. 10 pkt).
0-5 ndst (2)
6 - dst (3)
7 - dst+ (3,5)
8 - db (4)
9 - db+ (4,5)
10 - bdb (5)
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