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2 Nazwa kierunku studiów prawo Internetu i ochrony informacji

3 Poziom studiów studia I stopnia

4 Profil studiów ogólnoakademicki

5 Forma studiów (podać wszystkie formy) stacjonarne, niestacjonarne

6 Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub
dyscyplin, do których odnoszą się efekty
uczenia się   ze wskazaniem dyscypliny
wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana
ponad połowa efektów uczenia się (w
przypadku wskazania więcej niż jednej)

Dyscyplina/y: nauki prawne,
Dyscyplina wiodąca: nauki prawne
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dydaktycznych i egzaminów zgodnie z programem studiów, złożenie pracy
dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
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1. Tabela efektów uczenia się z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK (tab II.1)

II - EFEKTY UCZENIA SIĘ

Nazwa kierunku studiów prawo Internetu i ochrony informacji

Dyscyplina/y do której/ych został przyporządkowany kierunek
studiów

nauki prawne

Dyscyplina wiodąca, w ramach której będzie uzyskiwana
ponad połowa efektów uczenia się

nauki prawne

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia ogólnoakademicki

Odniesienie do
charakterystyk drugiego
stopnia PRK poziom 6*

Symbol
kierunkowych

efektów
uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się
Absolwent studiów pierwszego stopnia

WIEDZA

K_W01

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk prawnych, ich miejsce
w systemie nauk i relacje do innych nauk w zakresie funkcjonowania Internetu
oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

P6S_WG

K_W02

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady funkcjonowania
organów władzy publicznej i gospodarczej istotne w zakresie prawa Internetu i
ochrony informacji oraz więzi występujące w tych strukturach

P6S_WG

K_W03
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady konstruowania i
funkcjonowania podmiotów prywatnych zajmujących się ochroną informacji i
prawnymi aspektami funkcjonowania Internetu

P6S_WG

K_W04
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
infobrokera, zna jego rolę w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji, zna zasady
etyki zawodowej

P6S_WG

K_W05
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie
pozyskiwania i przetwarzania informacji

P6S_WG, P6S_WK

K_W06

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony praw człowieka, w
szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

P6S_WG

K_W07
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa informacyjnego
oraz fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do granic
informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji

P6S_WK

K_W08
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego

P6S_WK

K_W09
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie działalności
gospodarczej i inwestowania na rynkach wirtualnych

P6S_WK

K_W10
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji o
szczególnym statusie prawnym, w tym informacji niejawnych, danych
osobowych

P6S_WG

K_W11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z zakresu nauk
prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji  w języku polskim i języku obcym

P6S_WG



K_W12

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z zakresu
interdyscyplinarnej informatyki technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla
zrozumienia funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma
podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

P6S_WG

K_W13

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania instytucji
prawa materialnego i procesowego (administracyjnego, cywilnego i karnego), w
szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w Internecie oraz w obszarze
pozyskiwania i przetwarzania informacji

P6S_WG

K_W14

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą na podejmowanie podstawowych
decyzji gospodarczych w oparciu o zgromadzony zasób informacji

P6S_WG

K_W15

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z zakresu
wybranych dyscyplin (poza naukami prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z zakresu relacji społecznych, istotną w zakresie aktywności w Internecie
oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym stopniu wiarygodności

P6S_WG

K_W16

zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego uwarunkowania
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne, przy uwzględnieniu możliwości
wykorzystywania informacji pozyskanej w Internecie oraz korzyści wynikających
z istnienia dóbr wirtualnych

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz prawidłowo interpretować
treść regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności obejmujących pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji

P6S_UW

K_U02

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk społecznych, w których uczestniczy i na które
oddziałują posiadane zasoby informacji, a także możliwości techniczne
Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i programów komputerowych

P6S_UW

K_U03
potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne z wykorzystaniem
standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji

P6S_UW

K_U04
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla osiągania celów
podmiotu zlecającego pozyskanie i przetworzenie informacji, bądź
pojawiających się w toku prowadzonej samodzielnie działalności

P6S_UW

K_U05

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i rzetelności
źródła pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł
prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

P6S_UW

K_U06
posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania, opartych na
analizie danego zjawiska społecznego, rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych lub organizacyjnych

P6S_UW

K_U07
potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo posługując się podstawową
wiedzą i terminologią z zakresu prawa, ekonomii i informatyki technicznej P6S_UK

K_U08

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować podstawowe techniki,
metody i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla
sfery funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o
różnym statusie prawnym

P6S_UW

K_U09

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i w
wybranym języku obcym, prezentujących stanowisko własne albo
reprezentowanego podmiotu (zwłaszcza w zakresie infobrokeringu) w określonej
sprawie związanej z kształtowaniem czy wykonywaniem zadań powiązanych z
wykorzystaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji

P6S_UK

K_U10
potrafi brać udział w debacie, przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich

P6S_UK



K_U11

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i analizować
materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji (w szczególności
informacje pozyskane z wirtualnych źródeł i przetworzone w tej postaci we
własnym zakresie)

P6S_UW

K_U12

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania
Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym statusie
prawnym

P6S_UW

K_U13

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - w elementarnym stopniu
prognozować przebieg procesów i zjawisk prawnych oraz ekonomicznych w
zakresie funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji
z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk
prawnych

P6S_UW

K_U14
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz etyki do
zgodnego z prawem oraz zasadami etyki formułowania, analizowania i
rozstrzygania złożonych i nietypowych  problemów zawodowych

P6S_UW

K_U15

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie prawa Internetu oraz prawa ochrony
informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych
źródeł

P6S_UK, P6S_UW

K_U16
potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie uzasadniać
przyjęte rozwiązanie

P6S_UW

K_U17

potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i narzędzia, w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania informacji oraz wykonywania czynności prawnych i faktycznych w
Internecie

P6S_UW

K_U18
posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

K_U19 potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się P6S_UU

K_U20

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz grupy dla wspólnego
wykonywania zadań, określając priorytety, zasady współdziałania i zakładane
efekty; potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych

P6S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

P6S_KK

K_K02
jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu

P6S_KR

K_K03
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P6S_KK

K_K04
jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym

P6S_KK

K_K05

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
uczestnicząc w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty
prawne, ekonomiczne i polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji

P6S_KO

K_K06

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania umiejętności pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu
informacji

P6S_KO

K_K07

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie z zasadami
prawa oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest gotów do
rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych
zasad

P6S_KR



OBJAŚNIENIA
Symbole oznaczają:

na pierwszym miejscu umieszczony jest kierunkowy efekt uczenia się
na drugim miejscu podkreślnik (_)
na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych (K)
na czwartym i piątym miejscu nr efektu uczenia się

*-wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite studia magisterskie W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego
stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z właściwego rozporządzenia MNiSW



2. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6*

prawo Internetu i ochrony informacjiNazwa kierunku studiów:

Studia pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

ogólnoakademickiProfil kształcenia:

Odniesienie do
efektów

kształcenia dla
kierunku

Kod  składnika
opisu

charakterystyk
drugiego

stopnia PRK
poziom 6*

Opis charakterystyk drugiego stopnia PRK
Poziom 6*

wiedza

P6S_WG

w zaawansowany stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody
i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę
ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy
teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej - właściwe dla
programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym - również
zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich
kierunkiem

K_W01,
K_W02,
K_W03,
K_W04,
K_W05,
K_W06,
K_W10,
K_W11,
K_W12,
K_W13,
K_W14,
K_W15

P6S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

K_W05,
K_W07,
K_W08,
K_W09,
K_W16

umiejętności

P6S_UK

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego systemu Opisu
Kształcenia Językowego

K_U07,
K_U09,
K_U10,
K_U15, K_U18

P6S_UO

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze
interdyscyplinarnym)

K_U20

P6S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie K_U19



P6S_UW

wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych

wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
- w przypadku studiów o profilu praktycznym

K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_U04,
K_U05,
K_U06,
K_U08,
K_U11,
K_U12,
K_U13,
K_U14,
K_U15,
K_U16, K_U17

kompetencje społeczne

P6S_KK

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K01, K_K03,
K_K04

P6S_KO

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K05, K_K06

P6S_KR
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu

K_K02, K_K07

* wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia

**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite



Rozdział III - CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

1 Forma studiów niestacjonarnestacjonarne

2 Specjalności informacja w sektorze prywatnym,
informacja w sektorze publicznym

informacja w sektorze prywatnym,
informacja w sektorze publicznym

3 Łączna liczba godzin zajęć specjalność informacja w sektorze
prywatnym  - 1099
specjalność informacja w sektorze
publicznym  - 1099

specjalność informacja w sektorze
prywatnym  - 1756
specjalność informacja w sektorze
publicznym  - 1771

4 Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć Załącznik nr 1aZałącznik nr 1

5 Plan studiów
(dokument wyłącznie roboczy niezbędny do
wypełniania załączników przez system)

Załącznik nr planZałącznik nr plan

6 Matryca efektów uczenia się Załącznik nr 2aZałącznik nr 2

7 Tabela zawierająca sposoby weryfikacji
osiągania przez studenta zakładanych efektów
uczenia się w trakcie całego cyklu kształcenia

Załącznik nr 3aZałącznik nr 3

8 Opis zasad oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta w trakcie całego
cyklu kształcenia

Załącznik nr 4

9 Łączna liczba punktów ECTS, jaką student
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia (dla studiów stacjonarnych co najmniej
50%, dla studiów niestacjonarnych co najmniej
20%)

Załącznik nr 5aZałącznik nr 5

10 Liczba punktów ECTS, jaką student musi
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych
(nie mniej niż 5 ECTS)
(dotyczy kierunków przypisanych do dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne
lub nauki społeczne)

33

11 Łączna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru (w
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby
punktów ECTS) z wyjątkiem kierunków
nauczycielskich, dla których wskaźnik wynosi
nie mniej niż 5% punktów ECTS

specjalność informacja w sektorze
prywatnym: 60 (33%)
specjalność informacja w sektorze
publicznym: 60 (33%)

specjalność informacja w sektorze
prywatnym: 60 (33%)
specjalność informacja w sektorze
publicznym: 60 (33%)

12 Łączna liczba punktów ECTS za  zajęcia
związane z prowadzoną w uczelni działalnością
naukową w dyscyplinie/ach nauki, do których
przyporządkowany jest kierunek (w wymiarze
większym niż 50% liczby punktów ECTS dla
programu studiów) oraz ich wykaz (dla profilu
ogólnoakademickiego)

Załącznik nr 6a
152

Załącznik nr 6
152

13 Wskaźnik procentowy zajęć prowadzonych w
ramach studiów przez nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy (co najmniej 50%
dla studiów o profilu praktycznym lub co
najmniej 75% dla profilu
ogólnoakademickiego).

94%94%

14 Liczba punktów ECTS, zasady, wymiar i forma
odbywania praktyk zawodowych (dotyczy
profilu praktycznego lub profilu
ogólnoakemickiego w przypadku, gdy program
przewiduje praktyki)

5
Praktyka przewidziana w programie
studiów trwa 4 tygodnie. Student
odbywa praktykę w okresie wynikającym
z porozumienia zawartego przez
Uniwersytet Szczeciński z
organizatorem praktyki. Praktykę
student może odbyć u wybranego
samodzielnie organizatora praktyk.
Praktykę można odbyć w okresie od
zakończenia zajęć w II semestrze, do
zakończenia studiów, czyli do
zakończenia VI semestru. Zaliczenie
praktyki i przyznanie punktów ECTS
następuje w VI semestrze. Praktyki

5
Praktyka przewidziana w programie
studiów trwa 4 tygodnie. Student
odbywa praktykę w okresie wynikającym
z porozumienia zawartego przez
Uniwersytet Szczeciński z
organizatorem praktyki. Praktykę
student może odbyć u wybranego
samodzielnie organizatora praktyk.
Praktykę można odbyć w okresie od
zakończenia zajęć w II semestrze, do
zakończenia studiów, czyli do
zakończenia VI semestru. Zaliczenie
praktyki i przyznanie punktów ECTS
następuje w VI semestrze. Praktyki
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mają na celu umożliwienie studentowi
zapoznania się z charakterystyką pracy,
w której wykorzystywana jest wiedza
prawnicza (w szczególności z zakresu
prawa Internetu oraz ochrony
informacji), w szczególności
przedstawicieli zawodów prawniczych,
organów wymiaru sprawiedliwości,
urzędów i instytucji oraz prywatnych
przedsiębiorców (np. działy prawne
firm). Praktykant powinien odbyć
praktykę pod nadzorem patrona praktyki
wyznaczonego przez organizatora
praktyki.

mają na celu umożliwienie studentowi
zapoznania się z charakterystyką pracy,
w której wykorzystywana jest wiedza
prawnicza (w szczególności z zakresu
prawa Internetu oraz ochrony
informacji), w szczególności
przedstawicieli zawodów prawniczych,
organów wymiaru sprawiedliwości,
urzędów i instytucji oraz prywatnych
przedsiębiorców (np. działy prawne
firm). Praktykant powinien odbyć
praktykę pod nadzorem patrona praktyki
wyznaczonego przez organizatora
praktyki.

15 Liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana
w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (nie może
być większa niż 50% dla profilu praktycznego,
75% - dla profilu ogólnoakademickiego)

specjalność informacja w sektorze
publicznym - 0,00
specjalność informacja w sektorze
prywatnym - 0,00

specjalność informacja w sektorze
prywatnym - 0,00
specjalność informacja w sektorze
publicznym - 0,00

16 Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego
w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin
(dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich)

60

17 Informacja o udziale studentów w zajęciach
przygotowujących do prowadzenia
działalności naukowej lub udziale w tej
działalności w przypadku studiów o profilu
ogólnoakademickim

Studenci w ramach studiów uczestniczą
w seminarium dyplomowym, które
przygotowuje do prowadzenia
działalności naukowej (organizacja
procesu pisania pracy dyplomowej).
Studenci uzyskują umiejętności
prawidłowego formułowania tytułu prac
naukowych, uzasadnienia tematu,
problemu badawczego, tezy, celu,
obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody,
zmiennych, wskaźników, a także
sposobów prezentacji wyników.
Studenci opanowują umiejętności
gromadzenia i posługiwania się źródłami
naukowymi oraz wykorzystywania
różnych metod badawczych
adekwatnych do dyscypliny nauk
prawnych. Oprócz seminarium
dyplomowego program studiów
przewiduje zajęcia z ochrony własności
intelektualnej, które przygotowują do
prowadzenia działalności naukowej w
kontekście regulacji prawa autorskiego
(m.in. umiejętność oceny, czy dane
materiały stanowią przedmiot ochrony
prawa autorskiego, uzyskanie wiedzy na
temat wykorzystania cudzej własności
intelektualnej w ramach cytatu).

Studenci w ramach studiów uczestniczą
w seminarium dyplomowym, które
przygotowuje do prowadzenia
działalności naukowej (organizacja
procesu pisania pracy dyplomowej).
Studenci uzyskują umiejętności
prawidłowego formułowania tytułu prac
naukowych, uzasadnienia tematu,
problemu badawczego, tezy, celu,
obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody,
zmiennych, wskaźników, a także
sposobów prezentacji wyników.
Studenci opanowują umiejętności
gromadzenia i posługiwania się źródłami
naukowymi oraz wykorzystywania
różnych metod badawczych
adekwatnych do dyscypliny nauk
prawnych. Oprócz seminarium
dyplomowego program studiów
przewiduje zajęcia z ochrony własności
intelektualnej, które przygotowują do
prowadzenia działalności naukowej w
kontekście regulacji prawa autorskiego
(m.in. umiejętność oceny, czy dane
materiały stanowią przedmiot ochrony
prawa autorskiego, uzyskanie wiedzy na
temat wykorzystania cudzej własności
intelektualnej w ramach cytatu).

18 Czy studia przygotowują do wykonywania
zawodu nauczyciela?

nie dotyczy

19 W przypadku kierunku dającego uprawnienia
do wykonywaniu lub uzyskania licencji
zawodowej (innych niż uprawniana
nauczycielskie) udokumentowanie, że program
spełnia minimalne wymogi programowe
określone przez właściwe przepisy)

nie dotyczy

20 Inne uwagi (np.: studia dualne, studia wspólne,
prowadzone w języku obcym)

23 Sylabusy Załącznik nr 7aZałącznik nr 7
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specjalność:
 informacja w sektorze publicznym
 informacja w sektorze prywatnym

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: prawo Internetu i ochrony informacji

STUDIA STACJONARNE

  Wydział Prawa i Administracji

Wydział

Profil kształcenia : ogólnoakademicki

USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

dla cyklu od r.a. 2022/23Z

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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

OGÓLNOUCZELNIANEI

1 ochrona własności intelektualnej 8 1 8 18O
PIA192AIJ
3435_1S

A

2 podstawy przedsiębiorczości 12 2 12 212O
PIA192AIJ
3435_27S

A

Blok [15/1/1 ECTS]

Wykład ogólnouczelniany [moduł]

3 przedmiot do wyboru 15 1 11515F
PIA192AIJ
3435_3S

Blok [15/1/1 ECTS] M

Razem Blok [15/1/1 ECTS] 00 00 0 01515 0 0 1 0 00 15 010 0000 0 0 0 00 00 000

Blok [30/1/2 ECTS]

Język obcy [moduł]

4 język angielski 30 2 23030F
PIA192AIJ
3507_1S

Blok [30/1/2 ECTS] M

5 język niemiecki 30 2 23030F
PIA192AIJ
3508_2S

Blok [30/1/2 ECTS] M

Razem Blok [30/1/2 ECTS] 00 030 0 0030 0 0 2 0 00 0 020 0000 30 0 0 00 00 000

Blok [30/1/0 ECTS]

6 wychowanie fizyczne 30 0 03030F
PIA192AIJ
3451_55S

Blok [30/1/0 ECTS] M

Razem Blok [30/1/0 ECTS] 030 00 0 0030 0 0 0 0 00 0 000 0000 30 0 0 00 00 000

Blok [15/1/1 ECTS]

Wykład ogólnouczelniany [moduł]

7 przedmiot do wyboru 15 1 15 115F
PIA192AIJ
3435_4S

Blok [15/1/1 ECTS] M

Razem Blok [15/1/1 ECTS] 00 00 0 01515 0 0 1 0 10 0 1500 0000 0 0 0 00 00 000

Blok [30/1/2 ECTS]
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

Język obcy [moduł]

8 język angielski 30 2 23030F
PIA192AIJ
3507_1S

Blok [30/1/2 ECTS] M

9 język niemiecki 30 2 23030F
PIA192AIJ
3508_2S

Blok [30/1/2 ECTS] M

Razem Blok [30/1/2 ECTS] 00 030 0 0030 0 0 2 0 20 0 000 30000 0 0 0 00 00 000

Blok [30/1/0 ECTS]

10 wychowanie fizyczne 30 0 03030F
PIA192AIJ
3451_55S

Blok [30/1/0 ECTS] M

Razem Blok [30/1/0 ECTS] 030 00 0 0030 0 0 0 0 00 0 000 30000 0 0 0 00 00 000

Blok [30/1/3 ECTS]

Język obcy [moduł]

11 język angielski 30 330F
PIA192AIJ
3507_1S

Blok [30/1/3 ECTS] M 30 3

12 język niemiecki 30 330F
PIA192AIJ
3508_2S

Blok [30/1/3 ECTS] M 30 3

Razem Blok [30/1/3 ECTS] 00 030 0 0030 0 0 3 0 00 0 000 0000 0 0 0 00 30 3000

Blok [30/1/3 ECTS]

Język obcy [moduł]

13 język angielski 30 3 30 330F
PIA192AIJ
3507_1S

Blok [30/1/3 ECTS] M

14 język niemiecki 30 3 30 330F
PIA192AIJ
3508_2S

Blok [30/1/3 ECTS] M

Razem Blok [30/1/3 ECTS] 00 030 0 0030 0 0 3 0 00 0 000 0000 0 0 30 30 00 000

50 120 60 0 0 0 0 20 0 3 0 0 0 15 60 3 15 60 3 0 30 3 0 30 315230Razem OGÓLNOUCZELNIANE 0 0 000

PODSTAWOWEII

1 podstawy marketingu 15 2 15 215O
PIA192AIJ
3433_31S

A

2 podstawy prawa cywilnego 15 30 7 15 30 745O
PIA192AIJ
3435_30S

A

3 poprawna polszczyzna w praktyce 2 10 21010O
PIA192AIJ
3442_29S

A

4 podstawy prawa administracyjnego 15 30 7 715 3045O
PIA192AIJ
3435_38S

A

5 podstawy prawa karnego 15 30 7 715 3045O
PIA192AIJ
3435_39S

A

6 podstawy postępowania cywilnego 15 30 7 715 3045O
PIA192AIJ
3435_49S

A

7
podstawy prawa i postępowania administracyjnego

15 30 7 715 3045O
PIA192AIJ
3435_50S

A

8 podstawy postępowania karnego 15 25 6 15 62540O
PIA192AIJ
3435_56S

A

90 0 190 10 0 0 0 15 55 11 30 60 14 30 60 14 15 25 6 0 0 0 0 0 045290Razem PODSTAWOWE 0 0 000
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

KIERUNKOWEIII

1 instrumenty LegalTech 2 30 23030O
PIA192AIJ
3435_36S

A

2
komunikacja interpersonalna w społeczeństwie
teleinformacyjnym

15 2 15 215O
PIA192AIJ
3436_34S

A

3 kultura i język Internetu 12 15 3 12 15 327O
PIA192AIJ
3442_32S

A

4
prawo do Internetu i informacji w systemie praw
człowieka

15 2 15 215O
PIA192AIJ
3435_33S

A

5 świadczenie usług drogą elektroniczną 2 30 23030O
PIA192AIJ
3435_35S

A

6 wstęp do prawoznawstwa 15 30 5 15 30 545O
PIA192AIJ
3435_28S

A

7
ochrona konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym

10 20 2 210 2030O
PIA192AIJ
3435_3S

A

8 pieniądz elektroniczny 15 15 2 215 1530O
PIA192AIJ
3435_41S

A

9
prawne problemy podpisu elektronicznego i
pieczęci elektronicznej

215 21515O
PIA192AIJ
3435_45S

A

10 prawo bankowe w obrocie elektronicznym 15 30 5 515 3045O
PIA192AIJ
3435_42S

A

11
przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności w Internecie 215 21515O

PIA192AIJ
3435_44S

A

12
systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu
informacji

30 2 23030O
PIA192AIJ
3435_40S

A

13 zasady autoprezentacji 110 11010O
PIA192AIJ
3435_43S

A

14 ochrona danych osobowych 15 30 4 415 3045O
PIA192AIJ
3435_54S

A

15
prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr
wirtualnych

330 33030O
PIA192AIJ
3435_53S

A

16
systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
informacją

30 3 33030O
PIA192AIJ
3435_51S

A

17 sztuczna inteligencja w prawie cywilnym 330 33030O
PIA192AIJ
3435_52S

A

18 ochrona informacji niejawnych 225 22525O
PIA192AIJ
3435_58S

A

19
systemy i narzędzia informatyczne w
bezpieczeństwie informacji

25 3 32525O
PIA192AIJ
3439_57S

A

20 elektroniczne zamówienia publiczne 15 30 5 1545O
PIA192AIJ
3435_60S

A 30 5

21
ochrona prawna baz danych i programów
komputerowych

23030O
PIA192AIJ
3435_62S

A 30 2

22 prawo pracy w dobie informatyzacji 15 15 2 1530O
PIA192AIJ
3435_61S

A 15 2

23 bezpieczeństwo zarządzania informacją 345 45 345O
PIA192AIJ
3439_65S

A

24
certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera

330 30 330O
PIA192AIJ
3435_2S

A

25 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych 230 30 230O
PIA192AIJ
3435_64S

A

Blok [15/1/2 ECTS]

26 seminarium dyplomowe 15 2 21515F
PIA192AIJ
3435_59S

Blok [15/1/2 ECTS] M
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

Razem Blok [15/1/2 ECTS] 00 00 15 0015 0 0 2 0 20 0 000 15000 0 0 0 00 00 000

Blok [15/1/1 ECTS]

27 seminarium dyplomowe 15 115F
PIA192AIJ
3435_59S

Blok [15/1/1 ECTS] M 15 1

Razem Blok [15/1/1 ECTS] 00 00 15 0015 0 0 1 0 00 0 000 0000 0 0 0 00 10 1500

Blok [30/1/2 ECTS]

Przedmiot do wyboru [moduł]

28
alternatywne metody rozwiązywania sporów online

230 30 230F
PIA192AIJ
3435_6S

Blok [30/1/2 ECTS] M

29
Online Dispute Resolution (alternatywne metody
rozwiązywania sporów online)

230 30 230F
PIA192AIJ
3435_7S

Blok [30/1/2 ECTS] M

Razem Blok [30/1/2 ECTS] 300 00 0 0030 0 0 2 0 00 0 000 0000 0 0 30 20 00 000

Blok [15/1/6 ECTS]

30 seminarium dyplomowe 15 6 15 615F
PIA192AIJ
3435_59S

Blok [15/1/6 ECTS] M

Razem Blok [15/1/6 ECTS] 00 00 15 0015 0 0 6 0 00 0 000 0000 0 0 15 60 00 000

142 0 185 350 85 0 45 57 105 16 40 135 16 15 120 13 0 65 7 30 90 10 0 150 1678807Razem KIERUNKOWE 0 0 000

INNE DO ZALICZENIAV

1 szkolenie BHP 4 1 0 4 1 05O
PIA192AIJ
3434_26S

A

2 szkolenie biblioteczne 2 0 2 02O
PIA192AIJ
3461_5S

A

3 szkolenie e-learningowe 2 0 2 02O
PIA192AIJ
2362_1S

A

4 praktyka 5 50O
PIA192AIJ
3435_67S

A

6 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559Razem INNE DO ZALICZENIA 0 0 000

Łącznie (I+II+III+V) 1336 438288 45 0 0 143120 085360 1957098 30163 30 15060 16240 30 30 30 18013 0 24120000

SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWEVI

informacja w sektorze prywatnymVI1

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming,
linking, deep linking, framing etc.) 115 11515O

PIA192AIJ
3435_16S

A1

ochrona informacji gospodarczej 345 34545O
PIA192AIJ
3435_12S

A2

ochrona wirtualnych dóbr osobistych 230 23030O
PIA192AIJ
3435_14S

A3

prawne aspekty funkcjonowania mediów
społecznościowych

215 21515O
PIA192AIJ
3435_17S

A4
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

prawo do informacji konsumentów i pacjentów 215 21515O
PIA192AIJ
3435_18S

A5

prawo własności intelektualnej w Internecie 230 23030O
PIA192AIJ
3435_13S

A6

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie
wirtualnym

215 21515O
PIA192AIJ
3435_15S

A7

ekonomia informacji 43030O
PIA192AIJ
3432_20S

A 30 48

infobrokering i wywiad rynkowy 44545O
PIA192AIJ
3432_19S

A 45 49

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia 33030O
PIA192AIJ
3435_23S

A 30 310

prawne podstawy działalności hazardowej i
rozrywkowej w Internecie

33030O
PIA192AIJ
3435_22S

A 30 311

zarządzanie dokumentacją w podmiotach
prywatnych

34545O
PIA192AIJ
3432_21S

A 45 312

Internet rzeczy 330 30 330O
PIA192AIJ
3435_25S

A13

prawne aspekty działalności gospodarzej w
Internecie

345 45 345O
PIA192AIJ
3435_24S

A14

420 00 0 0 0 370 00420 000 00 0 1650 140 0 0 0 7517 0 6180000Razem informacja w sektorze prywatnym

1756 438288 45 0 0 180120 085780 1957098 30163 30 31560 30240 30 30 30 25530 0 30300000Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+V+VI1)

informacja w sektorze publicznymVI2

elektroniczne usługi publiczne 45 4 44545O
PIA192AIJ
3435_2S

A1

informatyzacja systemu ochrony zdrowia 45 3 34545O
PIA192AIJ
3435_3S

A2

prawo telekomunikacyjne 15 30 3 15 33045O
PIA192AIJ
3435_1S

A3

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
45 4 44545O

PIA192AIJ
3439_4S

A4

bezpieczeństwo teleinformatyczne 33030O
PIA192AIJ
3435_9S

A 30 35

Kryminalistyczne problemy przestępczości
internetowej

33030O
PIA192AIJ
3435_8S

A 30 36

obrót informacją w ochronie środowiska 15 30 4 1545O
PIA192AIJ
3435_5S

A 30 47

podstawy informatyki śledczej 30 330O
PIA192AIJ
3435_7S

A 30 38

zarządzanie informacją w sektorze finansowym
15 30 4 1545O

PIA192AIJ
3435_6S

A 30 49

podstawy archiwizacji dokumentów i danych 330 30 330O
PIA192AIJ
3435_11S

A10

zarządzanie dokumentacją w podmiotach
publicznych

345 45 345O
PIA192AIJ
3435_10S

A11

435 22545 0 0 0 370 030135 000 00 0 1650 140 0 15 30 7517 0 6150000Razem informacja w sektorze publicznym

1771 663333 45 0 0 180120 0115495 1957098 30163 30 31560 30240 30 45 60 25530 0 30270000Łącznie na specjalność VI2 (I+II+III+V+VI2)
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

Łącznie (I+III+V) 62 032 0 0 0 40 0030 002 00 0 015 10 1 15 0 300 0 20000

Razem dla kierunku lub specjalności

4. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ

Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 1 instrumenty LegalTech [konwersatorium] 0 1 0

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym [wykład] 0 1 0

kultura i język Internetu [wykład] 0 1 0

kultura i język Internetu [ćwiczenia] 0 1 0

ochrona własności intelektualnej [wykład] 0 1 0

podstawy marketingu [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa cywilnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa cywilnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy przedsiębiorczości [wykład] 0 1 0

2.
Praktyka przewidziana w programie studiów trwa 4 tygodnie. Student odbywa praktykę w okresie wynikającym z porozumienia zawartego przez Uniwersytet Szczeciński z organizatorem praktyki. Praktykę student może odbyć u wybranego
samodzielnie organizatora praktyk. Praktykę można odbyć w okresie od zakończenia zajęć w II semestrze, do zakończenia studiów, czyli do zakończenia VI semestru. Zaliczenie praktyki i przyznanie punktów ECTS następuje w VI
semestrze. Praktyki mają na celu umożliwienie studentowi zapoznania się z charakterystyką pracy, w której wykorzystywana jest wiedza prawnicza (w szczególności z zakresu prawa Internetu oraz ochrony informacji), w szczególności
przedstawicieli zawodów prawniczych, organów wymiaru sprawiedliwości, urzędów i instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców (np. działy prawne firm). Praktykant powinien odbyć praktykę pod nadzorem patrona praktyki wyznaczonego
przez organizatora praktyki.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowych form zajęć dydaktycznych i egzaminów zgodnie z programem studiów, złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

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

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW3.

1.
Student dokonuje wyboru jednej z dwóch specjalności:
- informacja w sektorze publicznych
- informacja w sektorze prywatnym.
Każda specjalność posiada przypisany zespół przedmiotów, które w ramach specjalności realizowane są od IV do VI semestru. Student dokonuje wyboru specjalności w II semestrze studiów.

Student w I semestrze dokonuje wyboru języka obcego realizowanego w ramach studiów.

Student dokonuje wyboru organizatora praktyk (praktyka programowa).

Student dokonuje wyboru promotora - prowadzącego seminarium dyplomowe w II semestrze studiów.

Student dokonuje wyboru na VI semestrze spośród przedmiotów: Online Dispute Resolution oraz Alternatywne metody rozwiązywania sporów online.

Informacje dotyczące wyboru przez studenta przedmiotów / modułów, specjalności / specjalizacji
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Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 1 poprawna polszczyzna w praktyce [konwersatorium] 0 1 0

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka [wykład] 0 1 0

szkolenie BHP [wykład] 0 0 1

szkolenie BHP [ćwiczenia] 0 0 1

szkolenie biblioteczne [wykład] 0 0 1

szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] 0 0 1

wstęp do prawoznawstwa [wykład] 1 0 0

wstęp do prawoznawstwa [ćwiczenia] 0 1 0

świadczenie usług drogą elektroniczną [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 1 2 12 4

2 ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym [wykład] 0 1 0

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym [ćwiczenia] 0 1 0

pieniądz elektroniczny [wykład] 0 1 0

pieniądz elektroniczny [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa administracyjnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa administracyjnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa karnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa karnego [ćwiczenia] 0 1 0

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej [konwersatorium] 0 1 0

prawo bankowe w obrocie elektronicznym [wykład] 1 0 0

prawo bankowe w obrocie elektronicznym [ćwiczenia] 0 1 0

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie
[konwersatorium]

0 1 0

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji [laboratorium] 0 1 0

zasady autoprezentacji [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 2 3 11 0

Razem rok 1 5 23 4

2 3 język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

ochrona danych osobowych [wykład] 1 0 0

ochrona danych osobowych [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy postępowania cywilnego [wykład] 1 0 0

podstawy postępowania cywilnego [ćwiczenia] 0 1 0



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

2 3 podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] 0 1 0

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych [konwersatorium] 0 1 0

przedmiot do wyboru [wykład] 0 1 0

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją [laboratorium] 0 1 0

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym [konwersatorium] 0 1 0

wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] 0 0 1

Razem semestr 3 3 9 1

4 elektroniczne usługi publiczne [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

informatyzacja systemu ochrony zdrowia [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)
[konwersatorium]

informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

ochrona informacji gospodarczej [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

ochrona informacji niejawnych [konwersatorium] 0 1 0

ochrona wirtualnych dóbr osobistych [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

podstawy postępowania karnego [wykład] 1 0 0

podstawy postępowania karnego [ćwiczenia] 0 1 0

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawo do informacji konsumentów i pacjentów [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawo telekomunikacyjne [wykład] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

prawo telekomunikacyjne [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

prawo własności intelektualnej w Internecie [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

przedmiot do wyboru [wykład] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji [laboratorium] 0 1 0

wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] 0 0 1

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

Razem semestr 4 1 19 1

Razem rok 2 4 28 2



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

3 5 Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

bezpieczeństwo teleinformatyczne [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 1 0 0

ekonomia informacji [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 1 0 0

elektroniczne zamówienia publiczne [wykład] 1 0 0

elektroniczne zamówienia publiczne [ćwiczenia] 0 1 0

infobrokering i wywiad rynkowy [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 1 0 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

obrót informacją w ochronie środowiska [wykład] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

obrót informacją w ochronie środowiska [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych [konwersatorium] 0 1 0

podstawy informatyki śledczej [laboratorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawo pracy w dobie informatyzacji [wykład] 0 1 0

prawo pracy w dobie informatyzacji [ćwiczenia] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

zarządzanie informacją w sektorze finansowym [wykład] informacja w sektorze publicznym 1 0 0

zarządzanie informacją w sektorze finansowym [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

Razem semestr 5 5 15 0

6 Internet rzeczy [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
[konwersatorium]

0 1 0

alternatywne metody rozwiązywania sporów online [konwersatorium] 0 1 0

bezpieczeństwo zarządzania informacją [konwersatorium] 0 1 0

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera [konwersatorium] 0 1 0

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych [konwersatorium] 0 1 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

podstawy archiwizacji dokumentów i danych [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

praktyka [praktyka] 0 0 1

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

3 6 seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

Razem semestr 6 0 12 1

Razem rok 3 5 27 1

lk

s
pracownia dyplomowa

lektorat

SN-PR

punkty ECTS

seminarium dyplomowe

o

wykład
*

E

laboratoria
k konwersatoria

ćwiczenia specjalistyczne

w

obóz

ć ćwiczenia

zaliczenie

O/F

podpis dziekana

ćs

obowiązkowy/fakultatywny
standardy nauczycielskie (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
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
A/M administracyjna/ modułowa

Stat.przedm. status przedmiotu



specjalność:
 informacja w sektorze publicznym
 informacja w sektorze prywatnym

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: prawo Internetu i ochrony informacji

STUDIA NIESTACJONARNE

  Wydział Prawa i Administracji

Wydział

Profil kształcenia : ogólnoakademicki

USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

dla cyklu od r.a. 2022/23Z

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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

OGÓLNOUCZELNIANEI

1 ochrona własności intelektualnej 8 1 8 18O
PIA192AIJ
3435_1N

A

2 podstawy przedsiębiorczości 12 2 12 212O
PIA192AIJ
3435_27N

A

Blok [10/1/1 ECTS]

Wykład ogólnouczelniany [moduł]

3 przedmiot do wyboru 10 1 11010F
PIA192AIJ
3435_3N

Blok [10/1/1 ECTS] M

Razem Blok [10/1/1 ECTS] 00 00 0 01010 0 0 1 0 00 10 010 0000 0 0 0 00 00 000

Blok [15/1/2 ECTS]

Język obcy [moduł]

4 język angielski 15 2 21515F
PIA192AIJ
3507_1N

Blok [15/1/2 ECTS] M

5 język niemiecki 15 2 21515F
PIA192AIJ
3508_2N

Blok [15/1/2 ECTS] M

Razem Blok [15/1/2 ECTS] 00 015 0 0015 0 0 2 0 00 0 020 0000 15 0 0 00 00 000

Blok [10/1/1 ECTS]

Wykład ogólnouczelniany [moduł]

6 przedmiot do wyboru 10 1 10 110F
PIA192AIJ
3435_4N

Blok [10/1/1 ECTS] M

Razem Blok [10/1/1 ECTS] 00 00 0 01010 0 0 1 0 10 0 1000 0000 0 0 0 00 00 000

Blok [15/1/2 ECTS]

Język obcy [moduł]

7 język angielski 15 2 21515F
PIA192AIJ
3507_1N

Blok [15/1/2 ECTS] M

8 język niemiecki 15 2 21515F
PIA192AIJ
3508_2N

Blok [15/1/2 ECTS] M
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

Razem Blok [15/1/2 ECTS] 00 015 0 0015 0 0 2 0 20 0 000 15000 0 0 0 00 00 000

Blok [15/1/3 ECTS]

Język obcy [moduł]

9 język angielski 15 315F
PIA192AIJ
3507_1N

Blok [15/1/3 ECTS] M 15 3

10 język niemiecki 15 315F
PIA192AIJ
3508_2N

Blok [15/1/3 ECTS] M 15 3

Razem Blok [15/1/3 ECTS] 00 015 0 0015 0 0 3 0 00 0 000 0000 0 0 0 00 30 1500

Blok [15/1/3 ECTS]

Język obcy [moduł]

11 język angielski 15 3 15 315F
PIA192AIJ
3507_1N

Blok [15/1/3 ECTS] M

12 język niemiecki 15 3 15 315F
PIA192AIJ
3508_2N

Blok [15/1/3 ECTS] M

Razem Blok [15/1/3 ECTS] 00 015 0 0015 0 0 3 0 00 0 000 0000 0 0 15 30 00 000

40 60 0 0 0 0 0 20 0 3 0 0 0 10 15 3 10 15 3 0 15 3 0 15 315100Razem OGÓLNOUCZELNIANE 0 0 000

PODSTAWOWEII

1 podstawy marketingu 10 2 10 210O
PIA192AIJ
3433_31N

A

2 podstawy prawa cywilnego 10 15 7 10 15 725O
PIA192AIJ
3435_30N

A

3 poprawna polszczyzna w praktyce 2 10 21010O
PIA192AIJ
3442_29N

A

4 podstawy prawa administracyjnego 10 15 7 710 1525O
PIA192AIJ
3435_37N

A

5 podstawy prawa karnego 10 20 7 710 2030O
PIA192AIJ
3435_38N

A

6 podstawy postępowania cywilnego 10 20 7 710 2030O
PIA192AIJ
3435_46N

A

7
podstawy prawa i postępowania administracyjnego

10 15 7 710 1525O
PIA192AIJ
3435_47N

A

8 podstawy postępowania karnego 10 15 6 10 61525O
PIA192AIJ
3435_52N

A

60 0 110 10 0 0 0 10 35 11 20 35 14 20 35 14 10 15 6 0 0 0 0 0 045180Razem PODSTAWOWE 0 0 000

KIERUNKOWEIII

1 instrumenty LegalTech 2 20 22020O
PIA192AIJ
3435_36N

A

2
komunikacja interpersonalna w społeczeństwie
teleinformacyjnym

10 2 10 210O
PIA192AIJ
3436_34N

A

3 kultura i język Internetu 10 10 3 10 10 320O
PIA192AIJ
3442_32N

A

4
prawo do Internetu i informacji w systemie praw
człowieka

10 2 10 210O
PIA192AIJ
3435_33N

A
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

5 świadczenie usług drogą elektroniczną 2 20 22020O
PIA192AIJ
3435_35N

A

6 wstęp do prawoznawstwa 10 15 5 10 15 525O
PIA192AIJ
3435_28N

A

7
ochrona konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym

10 10 2 210 1020O
PIA192AIJ
3435_3N

A

8 pieniądz elektroniczny 10 10 2 210 1020O
PIA192AIJ
3435_40N

A

9
prawne problemy podpisu elektronicznego i
pieczęci elektronicznej

210 21010O
PIA192AIJ
3435_44N

A

10 prawo bankowe w obrocie elektronicznym 10 20 5 510 2030O
PIA192AIJ
3435_41N

A

11
przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności w Internecie 210 21010O

PIA192AIJ
3435_43N

A

12
systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu
informacji

20 2 22020O
PIA192AIJ
3435_39N

A

13 zasady autoprezentacji 110 11010O
PIA192AIJ
3435_42N

A

14 ochrona danych osobowych 10 20 4 410 2030O
PIA192AIJ
3435_51N

A

15
prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr
wirtualnych

320 32020O
PIA192AIJ
3435_50N

A

16
systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
informacją

20 3 32020O
PIA192AIJ
3432_48N

A

17 sztuczna inteligencja w prawie cywilnym 315 31515O
PIA192AIJ
3435_49N

A

18 ochrona informacji niejawnych 215 21515O
PIA192AIJ
3435_54N

A

19
systemy i narzędzia informatyczne w
bezpieczeństwie informacji

15 3 31515O
PIA192AIJ
3439_53N

A

20 elektroniczne zamówienia publiczne 10 20 5 1030O
PIA192AIJ
3435_55N

A 20 5

21
ochrona prawna baz danych i programów
komputerowych

22020O
PIA192AIJ
3435_57N

A 20 2

22 prawo pracy w dobie informatyzacji 10 10 2 1020O
PIA192AIJ
3435_56N

A 10 2

23 bezpieczeństwo zarządzania informacją 320 20 320O
PIA192AIJ
3439_60N

A

24
certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera

320 20 320O
PIA192AIJ
3435_2N

A

25 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych 220 20 220O
PIA192AIJ
3435_59N

A

Blok [10/1/2 ECTS]

26 seminarium dyplomowe 10 2 21010F
PIA192AIJ
3435_65N

Blok [10/1/2 ECTS] M

Razem Blok [10/1/2 ECTS] 00 00 10 0010 0 0 2 0 20 0 000 10000 0 0 0 00 00 000

Blok [10/1/1 ECTS]

27 seminarium dyplomowe 10 110F
PIA192AIJ
3435_65N

Blok [10/1/1 ECTS] M 10 1

Razem Blok [10/1/1 ECTS] 00 00 10 0010 0 0 1 0 00 0 000 0000 0 0 0 00 10 1000

Blok [30/1/2 ECTS]
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

Przedmiot do wyboru [moduł]

28
alternatywne metody rozwiązywania sporów online

230 30 230F
PIA192AIJ
3435_6N

Blok [30/1/2 ECTS] M

29
Online Dispute Resolution (alternatywne metody
rozwiązywania sporów online)

230 30 230F
PIA192AIJ
3435_7N

Blok [30/1/2 ECTS] M

Razem Blok [30/1/2 ECTS] 300 00 0 0030 0 0 2 0 00 0 000 0000 0 0 30 20 00 000

Blok [10/1/6 ECTS]

30 seminarium dyplomowe 10 6 10 610F
PIA192AIJ
3435_65N

Blok [10/1/6 ECTS] M

Razem Blok [10/1/6 ECTS] 00 00 10 0010 0 0 6 0 00 0 000 0000 0 0 10 60 00 000

100 0 115 230 55 0 30 40 65 16 30 90 16 10 75 13 0 40 7 20 60 10 0 100 1678530Razem KIERUNKOWE 0 0 000

INNE DO ZALICZENIAV

1 szkolenie BHP 4 1 0 4 1 05O
PIA192AIJ
3434_26N

A

2 szkolenie biblioteczne 2 0 2 02O
PIA192AI
WPiA_5N

A

3 szkolenie e-learningowe 2 0 2 02O
PIA192AIJ
2362_1N

A

4 praktyka 5 50O
PIA192AIJ
3435_63N

A

6 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559Razem INNE DO ZALICZENIA 0 0 000

Łącznie (I+II+III+V) 819 228206 30 0 0 14360 055240 1255076 30103 30 7040 16125 30 20 20 11513 0 2475000

SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWEVI

informacja w sektorze prywatnymVI1

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming,
linking, deep linking, framing etc.) 110 11010O

PIA192AIJ
3435_16N

A1

ochrona informacji gospodarczej 330 33030O
PIA192AIJ
3435_12N

A2

ochrona wirtualnych dóbr osobistych 220 22020O
PIA192AIJ
3435_14N

A3

prawne aspekty funkcjonowania mediów
społecznościowych

210 21010O
PIA192AIJ
3435_17N

A4

prawo do informacji konsumentów i pacjentów 210 21010O
PIA192AIJ
3435_18N

A5

prawo własności intelektualnej w Internecie 220 22020O
PIA192AIJ
3435_13N

A6

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie
wirtualnym

210 21010O
PIA192AIJ
3435_15N

A7

ekonomia informacji 42020O
PIA192AIJ
3432_20N

A 20 48

infobrokering i wywiad rynkowy 43030O
PIA192AIJ
3432_19N

A 30 49
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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. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia 32020O
PIA192AIJ
3435_23N

A 20 310

prawne podstawy działalności hazardowej i
rozrywkowej w Internecie

32020O
PIA192AIJ
3435_22N

A 20 311

zarządzanie dokumentacją w podmiotach
prywatnych

33030O
PIA192AIJ
3432_21N

A 30 312

Internet rzeczy 320 20 320O
PIA192AIJ
3435_25N

A13

prawne aspekty działalności gospodarzej w
Internecie

330 30 330O
PIA192AIJ
3435_24N

A14

280 00 0 0 0 370 00280 000 00 0 1100 140 0 0 0 5017 0 6120000Razem informacja w sektorze prywatnym

1099 228206 30 0 0 18060 055520 1255076 30103 30 18040 30125 30 20 20 16530 0 30195000Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+V+VI1)

informacja w sektorze publicznymVI2

elektroniczne usługi publiczne 30 4 43030O
PIA192AIJ
3435_2N

A1

informatyzacja systemu ochrony zdrowia 30 3 33030O
PIA192AIJ
3435_3N

A2

prawo telekomunikacyjne 10 20 3 10 32030O
PIA192AIJ
3435_1N

A3

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
30 4 43030O

PIA192AIJ
3439_4N

A4

bezpieczeństwo teleinformatyczne 32020O
PIA192AIJ
3435_9N

A 20 35

Kryminalistyczne problemy przestępczości
internetowej

32020O
PIA192AIJ
3435_8N

A 20 36

obrót informacją w ochronie środowiska 10 20 4 1030O
PIA192AIJ
3435_5N

A 20 47

podstawy informatyki śledczej 20 320O
PIA192AIJ
3435_7N

A 20 38

zarządzanie informacją w sektorze finansowym
10 10 4 1020O

PIA192AIJ
3435_6N

A 10 49

podstawy archiwizacji dokumentów i danych 320 20 320O
PIA192AIJ
3435_11N

A10

zarządzanie dokumentacją w podmiotach
publicznych

330 30 330O
PIA192AIJ
3435_10N

A11

280 14030 0 0 0 370 02090 000 00 0 1100 140 0 10 20 5017 0 690000Razem informacja w sektorze publicznym

1099 368236 30 0 0 18060 075330 1255076 30103 30 18040 30125 30 30 40 16530 0 30165000Łącznie na specjalność VI2 (I+II+III+V+VI2)

Łącznie (I+III+V) 52 022 0 0 0 40 0030 002 00 0 010 10 1 10 0 300 0 20000

Razem dla kierunku lub specjalności
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4. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ

Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 1 instrumenty LegalTech [konwersatorium] 0 1 0

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym [wykład] 0 1 0

kultura i język Internetu [wykład] 0 1 0

kultura i język Internetu [ćwiczenia] 0 1 0

ochrona własności intelektualnej [wykład] 0 1 0

podstawy marketingu [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa cywilnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa cywilnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy przedsiębiorczości [wykład] 0 1 0

poprawna polszczyzna w praktyce [konwersatorium] 0 1 0

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka [wykład] 0 1 0

szkolenie BHP [wykład] 0 0 1

szkolenie BHP [ćwiczenia] 0 0 1

szkolenie biblioteczne [wykład] 0 0 1

szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] 0 0 1

wstęp do prawoznawstwa [wykład] 1 0 0

wstęp do prawoznawstwa [ćwiczenia] 0 1 0

2.
Praktyka przewidziana w programie studiów trwa 4 tygodnie. Student odbywa praktykę w okresie wynikającym z porozumienia zawartego przez Uniwersytet Szczeciński z organizatorem praktyki. Praktykę student może odbyć u wybranego
samodzielnie organizatora praktyk. Praktykę można odbyć w okresie od zakończenia zajęć w II semestrze, do zakończenia studiów, czyli do zakończenia VI semestru. Zaliczenie praktyki i przyznanie punktów ECTS następuje w VI
semestrze. Praktyki mają na celu umożliwienie studentowi zapoznania się z charakterystyką pracy, w której wykorzystywana jest wiedza prawnicza (w szczególności z zakresu prawa Internetu oraz ochrony informacji), w szczególności
przedstawicieli zawodów prawniczych, organów wymiaru sprawiedliwości, urzędów i instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców (np. działy prawne firm). Praktykant powinien odbyć praktykę pod nadzorem patrona praktyki wyznaczonego
przez organizatora praktyki.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowych form zajęć dydaktycznych i egzaminów zgodnie z programem studiów, złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

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

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW3.

1.
Student dokonuje wyboru jednej z dwóch specjalności:
- informacja w sektorze publicznych
- informacja w sektorze prywatnym.
Każda specjalność posiada przypisany zespół przedmiotów, które w ramach specjalności realizowane są od IV do VI semestru. Student dokonuje wyboru specjalności w II semestrze studiów.

Student w I semestrze dokonuje wyboru języka obcego realizowanego w ramach studiów.

Student dokonuje wyboru organizatora praktyk (praktyka programowa).

Student dokonuje wyboru promotora - prowadzącego seminarium dyplomowe w II semestrze studiów.

Student dokonuje wyboru na VI semestrze spośród przedmiotów: Online Dispute Resolution oraz Alternatywne metody rozwiązywania sporów online.

Informacje dotyczące wyboru przez studenta przedmiotów / modułów, specjalności / specjalizacji



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 1 świadczenie usług drogą elektroniczną [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 1 2 12 4

2 ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym [wykład] 0 1 0

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym [ćwiczenia] 0 1 0

pieniądz elektroniczny [wykład] 0 1 0

pieniądz elektroniczny [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa administracyjnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa administracyjnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa karnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa karnego [ćwiczenia] 0 1 0

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej [konwersatorium] 0 1 0

prawo bankowe w obrocie elektronicznym [wykład] 1 0 0

prawo bankowe w obrocie elektronicznym [ćwiczenia] 0 1 0

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie
[konwersatorium]

0 1 0

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji [laboratorium] 0 1 0

zasady autoprezentacji [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 2 3 11 0

Razem rok 1 5 23 4

2 3 język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

ochrona danych osobowych [wykład] 1 0 0

ochrona danych osobowych [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy postępowania cywilnego [wykład] 1 0 0

podstawy postępowania cywilnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] 0 1 0

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych [konwersatorium] 0 1 0

przedmiot do wyboru [wykład] 0 1 0

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją [laboratorium] 0 1 0

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 3 3 9 0



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

2 4 elektroniczne usługi publiczne [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

informatyzacja systemu ochrony zdrowia [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)
[konwersatorium]

informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

ochrona informacji gospodarczej [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

ochrona informacji niejawnych [konwersatorium] 0 1 0

ochrona wirtualnych dóbr osobistych [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

podstawy postępowania karnego [wykład] 1 0 0

podstawy postępowania karnego [ćwiczenia] 0 1 0

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawo do informacji konsumentów i pacjentów [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawo telekomunikacyjne [wykład] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

prawo telekomunikacyjne [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

prawo własności intelektualnej w Internecie [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

przedmiot do wyboru [wykład] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji [laboratorium] 0 1 0

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

Razem semestr 4 1 19 0

Razem rok 2 4 28 0

3 5 Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

bezpieczeństwo teleinformatyczne [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 1 0 0

ekonomia informacji [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 1 0 0

elektroniczne zamówienia publiczne [wykład] 1 0 0

elektroniczne zamówienia publiczne [ćwiczenia] 0 1 0

infobrokering i wywiad rynkowy [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 1 0 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

obrót informacją w ochronie środowiska [wykład] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

obrót informacją w ochronie środowiska [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

3 5 ochrona prawna baz danych i programów komputerowych [konwersatorium] 0 1 0

podstawy informatyki śledczej [laboratorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

prawo pracy w dobie informatyzacji [wykład] 0 1 0

prawo pracy w dobie informatyzacji [ćwiczenia] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

zarządzanie informacją w sektorze finansowym [wykład] informacja w sektorze publicznym 1 0 0

zarządzanie informacją w sektorze finansowym [ćwiczenia] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

Razem semestr 5 5 15 0

6 Internet rzeczy [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
[konwersatorium]

0 1 0

alternatywne metody rozwiązywania sporów online [konwersatorium] 0 1 0

bezpieczeństwo zarządzania informacją [konwersatorium] 0 1 0

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera [konwersatorium] 0 1 0

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych [konwersatorium] 0 1 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

podstawy archiwizacji dokumentów i danych [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

praktyka [praktyka] 0 0 1

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie [konwersatorium] informacja w sektorze prywatnym 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych [konwersatorium] informacja w sektorze publicznym 0 1 0

Razem semestr 6 0 12 1

Razem rok 3 5 27 1



lk

s
pracownia dyplomowa

lektorat

SN-PR

punkty ECTS

seminarium dyplomowe

o

wykład
*

E

laboratoria
k konwersatoria

ćwiczenia specjalistyczne

w

obóz

ć ćwiczenia

zaliczenie

O/F

podpis dziekana

ćs

obowiązkowy/fakultatywny
standardy nauczycielskie (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
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
A/M administracyjna/ modułowa

Stat.przedm. status przedmiotu



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

INNE DO ZALICZENIA

szkolenie BHP 0 5 4 0 4 0

szkolenie biblioteczne 0 2 2 0 2 0

szkolenie e-learningowe 0 2 2 0 2 0

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 80 9 0 0,00



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 stacjonarnych

Przedmioty ogólne

INNE DO ZALICZENIA

szkolenie BHP 0 5 4 0 4 0

szkolenie biblioteczne 0 2 2 0 2 0

szkolenie e-learningowe 0 2 2 0 2 0

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 80 9 0 0,00



Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć - studia stacjonarne

Wykaz przedmiotów ECTSLp.

Semestr 1 Rok 1

instrumenty LegalTech 21

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym 22

kultura i język Internetu 33

ochrona własności intelektualnej 14

podstawy marketingu 25

podstawy prawa cywilnego 76

podstawy przedsiębiorczości 27

poprawna polszczyzna w praktyce 28

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka 29

szkolenie BHP 010

szkolenie biblioteczne 011

szkolenie e-learningowe 012

świadczenie usług drogą elektroniczną 213

wstęp do prawoznawstwa 514

Semestr 2 Rok 1

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 21

pieniądz elektroniczny 22

podstawy prawa administracyjnego 73

podstawy prawa karnego 74

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej 25

prawo bankowe w obrocie elektronicznym 56



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie 27

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji 28

zasady autoprezentacji 19

Semestr 3 Rok 2

język angielski 21

język niemiecki 22

ochrona danych osobowych 43

podstawy postępowania cywilnego 74

podstawy prawa i postępowania administracyjnego 75

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych 36

przedmiot do wyboru 17

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją 38

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym 39

wychowanie fizyczne 010

Semestr 4 Rok 2

elektroniczne usługi publiczne 41

informatyzacja systemu ochrony zdrowia 32

język angielski 23

język niemiecki 24

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.) 15

ochrona informacji gospodarczej 36

ochrona informacji niejawnych 27

ochrona wirtualnych dóbr osobistych 28

podstawy postępowania karnego 69



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych 210

prawo do informacji konsumentów i pacjentów 211

prawo telekomunikacyjne 312

prawo własności intelektualnej w Internecie 213

przedmiot do wyboru 114

seminarium dyplomowe 215

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji 316

wychowanie fizyczne 017

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych 418

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym 219

Semestr 5 Rok 3

bezpieczeństwo teleinformatyczne 31

ekonomia informacji 42

elektroniczne zamówienia publiczne 53

infobrokering i wywiad rynkowy 44

język angielski 35

język niemiecki 36

Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej 37

obrót informacją w ochronie środowiska 48

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych 29

podstawy informatyki śledczej 310

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia 311

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie 312

prawo pracy w dobie informatyzacji 213



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

seminarium dyplomowe 114

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych 315

zarządzanie informacją w sektorze finansowym 416

Semestr 6 Rok 3

alternatywne metody rozwiązywania sporów online 21

bezpieczeństwo zarządzania informacją 32

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera 33

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych 24

Internet rzeczy 35

język angielski 36

język niemiecki 37

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online) 28

podstawy archiwizacji dokumentów i danych 39

praktyka 510

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie 311

seminarium dyplomowe 612

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych 313



Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć - studia niestacjonarne

Wykaz przedmiotów ECTSLp.

Semestr 1 Rok 1

instrumenty LegalTech 21

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym 22

kultura i język Internetu 33

ochrona własności intelektualnej 14

podstawy marketingu 25

podstawy prawa cywilnego 76

podstawy przedsiębiorczości 27

poprawna polszczyzna w praktyce 28

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka 29

szkolenie BHP 010

szkolenie biblioteczne 011

szkolenie e-learningowe 012

świadczenie usług drogą elektroniczną 213

wstęp do prawoznawstwa 514

Semestr 2 Rok 1

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 21

pieniądz elektroniczny 22

podstawy prawa administracyjnego 73

podstawy prawa karnego 74

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej 25

prawo bankowe w obrocie elektronicznym 56



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie 27

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji 28

zasady autoprezentacji 19

Semestr 3 Rok 2

język angielski 21

język niemiecki 22

ochrona danych osobowych 43

podstawy postępowania cywilnego 74

podstawy prawa i postępowania administracyjnego 75

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych 36

przedmiot do wyboru 17

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją 38

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym 39

Semestr 4 Rok 2

elektroniczne usługi publiczne 41

informatyzacja systemu ochrony zdrowia 32

język angielski 23

język niemiecki 24

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.) 15

ochrona informacji gospodarczej 36

ochrona informacji niejawnych 27

ochrona wirtualnych dóbr osobistych 28

podstawy postępowania karnego 69

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych 210



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

prawo do informacji konsumentów i pacjentów 211

prawo telekomunikacyjne 312

prawo własności intelektualnej w Internecie 213

przedmiot do wyboru 114

seminarium dyplomowe 215

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji 316

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych 417

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym 218

Semestr 5 Rok 3

bezpieczeństwo teleinformatyczne 31

ekonomia informacji 42

elektroniczne zamówienia publiczne 53

infobrokering i wywiad rynkowy 44

język angielski 35

język niemiecki 36

Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej 37

obrót informacją w ochronie środowiska 48

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych 29

podstawy informatyki śledczej 310

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia 311

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie 312

prawo pracy w dobie informatyzacji 213

seminarium dyplomowe 114

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych 315



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

zarządzanie informacją w sektorze finansowym 416

Semestr 6 Rok 3

alternatywne metody rozwiązywania sporów online 21

bezpieczeństwo zarządzania informacją 32

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera 33

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych 24

Internet rzeczy 35

język angielski 36

język niemiecki 37

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online) 28

podstawy archiwizacji dokumentów i danych 39

praktyka 510

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie 311

seminarium dyplomowe 612

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych 313



Moduły / przedmioty 
(grupy przedmiotów)
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K_W01 X

K_W02 X X

K_W03

K_W04

K_W05 X X

K_W06 X

K_W07 X

K_W08 X

K_W09 X

K_W10 X X

K_W11 X X X X X X X X

K_W12 X

K_W13 X X X X XX X X

K_W14 X X

K_W15 X X

K_W16 X X

K_U01 X X X XXX

K_U02 X

K_U03 X

K_U04

K_U05 X X

K_U06 X X X

K_U07 X X X X X X

K_U08 X X X

K_U09 XX XX

K_U10 X X X X

K_U11 XX X

K_U12 X

K_U13

K_U14 X

K_U15

K_U16 X X X X X

K_U17

K_U18 X X

K_U19 X

K_U20 XX

K_K01 X X X X X X X X X X

K_K02 X

K_K03 X X X X

K_K04 X X X X X X X

K_K05 X X X X X

K_K06 X

K_K07 X X

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

Matryce efektów uczenia się
Program studiów: USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z
Forma studiów: stacjonarne



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09
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K_W13

K_W14
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K_W16

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06
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K_U09
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K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_U20

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
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efektów 
uczenia się
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X X X X

X X X X XXX X

X X

X X X X

X XX X

X X X XX

X

X X

X X

X X X

X XX X

X X X X X XX X XX

XX X X

X X X X X

X X

X

X

X XX X

X

X X X X

X X

X

X X X X

X X X X

X

X

X X X

X X X

X X

X

X X X X X X XXX

X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_U20

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

INNE DO ZALICZENIA

SPECJALNOŚCI / 
SPECJALIZACJE / 

MODUŁY 
SPECJALNOŚCIOWE

informacja w sektorze 
publicznym
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X X

XX X X

X X X

X XX X X X

X

X

X X X X

X X X X X X

X X X

XX X XX X X
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XX XX X X

X X
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K_W01

K_W02

K_W03
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K_W05
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K_W07
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K_U02

K_U03

K_U04

K_U05
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K_U07
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K_U11
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K_K01
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K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

informacja w sektorze 
prywatnym
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X

X X X X X X

X X

XX

X XX X X X

X X

X X X X X X

X

X XX X X X X X

X X X X X X

X X X XXX

X X X X

XX X X X

X XX X X X

X

X X X X

X X XX X X

X X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X X X

X X

XX

X

X X X X

X X

X

X X

X X X

X X X X X

X X

X

X X X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X



Moduły / przedmioty 
(grupy przedmiotów)

OGÓLNOUCZELNIAN
E

PODSTAWOWE KIERUNKOWE
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zy
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an
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ję
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w
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d
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st
ę

po
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O
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D
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R
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a
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w
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 m
et
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w
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w
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n
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ie
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pu
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w
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b
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w
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e
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m
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ni
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m
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ty

 L
eg

a
lT

e
ch

K_W01 X X

K_W02 X X X X

K_W03

K_W04

K_W05 X X

K_W06 X

K_W07 X X

K_W08 X

K_W09 X

K_W10 X X

K_W11 X X X X X X X X

K_W12 X X

K_W13 X X X X XX X X X X

K_W14 X X

K_W15 X X

K_W16 X X

K_U01 X X X XXX X

K_U02 X X

K_U03 X

K_U04 X X

K_U05 X X

K_U06 X X X

K_U07 X X X X X X X

K_U08 X X X

K_U09 XX XX

K_U10 X X X X

K_U11 XX X

K_U12 X X

K_U13 X

K_U14 X

K_U15

K_U16 X X X X X

K_U17

K_U18 X X

K_U19 X

K_U20 XX

K_K01 X X X X X X X X X X X

K_K02 X X

K_K03 X X X X X

K_K04 X X X X X X X X

K_K05 X X X X X

K_K06 X X

K_K07 X X X X

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

Program studiów: USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z
Forma studiów: niestacjonarne

Matryce efektów uczenia się



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_U20

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się
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 c
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X X X X X

X XXX X

X X

X X X X

X XX X

X X XX X X

X

X X

X X X

X X X X X

XX X X X X

X X X XX X XX X

XX X X XX XX X X

X

X X X X X

X X X

X X

X XX X X

X X

X X X X X X X

X X X

X

X

X X X X

X X X

X

X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X X XXX X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_U20

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

INNE DO ZALICZENIA

SPECJALNOŚCI / 
SPECJALIZACJE / 

MODUŁY 
SPECJALNOŚCIOWE

informacja w sektorze 
publicznym

informacja w sektorze 
prywatnym
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ep
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fr

am
in

g 
et

c.
)

oc
hr
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dó
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X X

XX X X X X X

X

XX

X X X X XX

X X X X X X X X

X

X

X X X X XX X X

X X X X X X

X X X XXX

X XX X X X X

X XX X X

X XX

X X

X X X X X

X X X XX

X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X

X XX

X X

X X X X X

X X X

X

X

X X

X X X X X

X X

X

X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_U20

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się
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X X X

X

X X X

X X

X

X

X X X

X X X X

X X

X

X X X

X X X

X X

X X

X

X

X X X X

X

X

X

X X X

X X

X

X X X

X

X X X X X

X

X X X

X X X X



Opis sposobów weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się - tabela

Program studiów: USPIA-PIiOI-O-I-22/23Z

Symbol
kierunkowych

efektów
uczenia si

Metody
weryfikacji

efektów

E
G

Z
A

M
IN

P
IS

E
M

N
Y

K
O

LO
K

W
IU

M

O
P

IN
IE

 W
D

Z
IE

N
N

IK
U

P
R

A
K

T
Y

K

P
R

A
C

A
D

Y
P

LO
M

O
W

A

P
R

A
C

A
 P

IS
E

M
N

A
/

E
S

E
J/

 R
E

C
E

N
Z

JA

P
R

E
Z

E
N

T
A

C
JA

P
R

O
JE

K
T

S
P

R
A

W
D

Z
IA

N

Z
A

JC
IA

P
R

A
K

T
Y

C
Z

N
E

(W
E

R
Y

F
IK

A
C

JA
P

O
P

R
Z

E
Z

O
B

S
E

R
W

A
C

J)

R
az

em

K_W01 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_W02 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_W03 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_W04 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_W05 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

K_W06 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_W07 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6

K_W08 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3

K_W09 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5

K_W10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_W11 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6

K_W12 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4

K_W13 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

K_W14 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5

K_W15 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_W16 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5

K_U01 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5

K_U02 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_U03 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6

K_U04 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_U05 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7

K_U06 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6

K_U07 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7

K_U08 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

K_U09 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4

K_U10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_U11 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6

K_U12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_U13 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3

K_U14 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_U15 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4

K_U16 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

K_U17 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

K_U18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

K_U19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

K_U20 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

K_K01 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_K02 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_K03 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

K_K04 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_K05 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5



K_K06 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_K07 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

Razem
35 38 6 6 17 16 7 43 42 210



Opis sposobów weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się - tabela

Program studiów: USPIA-PIiOI-O-I-22/23Z

Symbol
kierunkowych

efektów
uczenia si

Metody
weryfikacji

efektów
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P
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R
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P
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R
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/
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F
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P

O
P

R
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E
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S
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R
W

A
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J)

R
az

em

K_W01 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_W02 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_W03 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_W04 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_W05 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

K_W06 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_W07 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6

K_W08 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3

K_W09 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5

K_W10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_W11 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6

K_W12 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4

K_W13 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

K_W14 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5

K_W15 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_W16 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5

K_U01 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5

K_U02 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_U03 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6

K_U04 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_U05 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7

K_U06 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6

K_U07 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7

K_U08 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4

K_U09 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4

K_U10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_U11 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6

K_U12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6

K_U13 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3

K_U14 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_U15 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4

K_U16 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

K_U17 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5

K_U18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

K_U19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

K_U20 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

K_K01 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7

K_K02 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_K03 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

K_K04 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5

K_K05 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5



K_K06 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4

K_K07 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6

Razem
35 37 6 6 17 16 10 43 42 212



Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach)

Liczba godzin
w bezpośrednim

kontakcie
nauczyciela

akademickiego ze
studentem

Liczba punktów
ECTS w

bezpośrednim
kontakcie

nauczyciela
akademickiego ze

studentem

w tym e-
learning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

Dla studiów stacjonarnych

USPIA-PIiOI-O-I-22/23Z

OGÓLNOUCZELNIANE

Język obcy [moduł] 10 120 0 53 173 6.92

10 120 0 40 160 6.4język angielski

10 120 0 53 173 6.92język niemiecki

ochrona własności intelektualnej 1 8 0 7 15 0.6

podstawy przedsiębiorczości 2 12 0 7 19 0.76

wychowanie fizyczne 0 60 0 0 60 2.4

Wykład ogólnouczelniany [moduł]
2 30 0 4 34 1.36

1 15 0 2 17 0.68przedmiot do wyboru

1 15 0 2 17 0.68przedmiot do wyboru

0Ogółem: OGÓLNOUCZELNIANE 30115 230 71 12,04

PODSTAWOWE

podstawy marketingu 2 15 0 8 23 0.92

podstawy postępowania cywilnego
7 45 0 28 73 2.92

podstawy postępowania karnego 6 40 0 31 71 2.84

podstawy prawa administracyjnego
7 45 0 26 71 2.84

podstawy prawa cywilnego 7 45 0 9 54 2.16

podstawy prawa i postępowania
administracyjnego

7 45 0 5 50 2

podstawy prawa karnego 7 45 0 26 71 2.84

poprawna polszczyzna w praktyce
2 10 0 7 17 0.68

0Ogółem: PODSTAWOWE 43045 290 140 17,20

KIERUNKOWE
bezpieczeństwo zarządzania
informacją

3 45 0 8 53 2.12

certyfikowany bezpieczny
użytkownik komputera

3 30 0 12 42 1.68

egzekucja sądowa z dóbr
wirtualnych

2 30 0 7 37 1.48

elektroniczne zamówienia publiczne
5 45 0 24 69 2.76

instrumenty LegalTech 2 30 0 8 38 1.52

komunikacja interpersonalna w
społeczeństwie teleinformacyjnym 2 15 0 5 20 0.8

kultura i język Internetu 3 27 0 12 39 1.56

ochrona danych osobowych 4 45 0 24 69 2.76

ochrona informacji niejawnych 2 25 0 6 31 1.24



ochrona konkurencji i konsumentów
na rynku wirtualnym 2 30 0 8 38 1.52

ochrona prawna baz danych i
programów komputerowych

2 30 0 7 37 1.48

pieniądz elektroniczny 2 30 0 10 40 1.6

prawne problemy podpisu
elektronicznego i pieczęci
elektronicznej

2 15 0 2 17 0.68

prawnokarne instrumenty ochrony
informacji i dóbr wirtualnych 3 30 0 11 41 1.64

prawo bankowe w obrocie
elektronicznym

5 45 0 26 71 2.84

prawo do Internetu i informacji w
systemie praw człowieka

2 15 0 12 27 1.08

prawo pracy w dobie informatyzacji
2 30 0 8 38 1.52

przeciwdziałanie przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności w Internecie

2 15 0 7 22 0.88

Przedmiot do wyboru [moduł] 2 30 0 7 37 1.48

2 30 0 7 37 1.48
Online Dispute Resolution
(alternatywne metody
rozwiązywania sporów online)

2 30 0 7 37 1.48
alternatywne metody
rozwiązywania sporów online

seminarium dyplomowe 9 45 0 54 99 3.96

systemy i narzędzia informatyczne
w bezpieczeństwie informacji 3 25 0 17 42 1.68

systemy i narzędzia informatyczne
w pozyskiwaniu informacji 2 30 0 8 38 1.52

systemy i narzędzia informatyczne
w zarządzaniu informacją 3 30 0 11 41 1.64

sztuczna inteligencja w prawie
cywilnym

3 30 0 12 42 1.68

świadczenie usług drogą
elektroniczną

2 30 0 8 38 1.52

wstęp do prawoznawstwa 5 45 0 24 69 2.76

zasady autoprezentacji 1 10 0 4 14 0.56

0Ogółem: KIERUNKOWE 114978 807 342 45,96

INNE DO ZALICZENIA

praktyka 5 0 0 0 0 0

szkolenie BHP 0 5 0 0 5 0.2

szkolenie biblioteczne 0 2 0 0 2 0.08

szkolenie e-learningowe 0 2 0 0 2 0.08

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 95 9 0 0,36

Specjalność: informacja w sektorze publicznym
bezpieczeństwo teleinformatyczne

3 30 0 12 42 1.68

elektroniczne usługi publiczne 4 45 0 17 62 2.48

informatyzacja systemu ochrony
zdrowia

3 45 0 14 59 2.36

Kryminalistyczne problemy
przestępczości internetowej

3 30 0 12 42 1.68

obrót informacją w ochronie
środowiska

4 45 0 24 69 2.76

podstawy archiwizacji dokumentów i
danych

3 30 0 12 42 1.68

podstawy informatyki śledczej 3 30 0 12 42 1.68

prawo telekomunikacyjne 3 45 0 14 59 2.36

zarządzanie dokumentacją w
podmiotach publicznych

3 45 0 8 53 2.12

zarządzanie informacją w sektorze
finansowym

4 45 0 5 50 2



zarządzanie informacją w
sytuacjach kryzysowych

4 45 0 17 62 2.48

Ogółem: informacja w sektorze
publicznym

147 582435 0 23,2837

Specjalność: informacja w sektorze prywatnym

ekonomia informacji 4 30 0 5 35 1.4

infobrokering i wywiad rynkowy 4 45 0 12 57 2.28

Internet rzeczy 3 30 0 12 42 1.68

nieuczciwe zachowania w Internecie
(spamming, linking, deep linking,
framing etc.)

1 15 0 3 18 0.72

ochrona informacji gospodarczej 3 45 0 16 61 2.44

ochrona wirtualnych dóbr
osobistych

2 30 0 7 37 1.48

prawne aspekty działalności
gospodarzej w Internecie

3 45 0 9 54 2.16

prawne aspekty funkcjonowania
mediów społecznościowych

2 15 0 8 23 0.92

prawne aspekty telemedycyny i e-
zdrowia

3 30 0 12 42 1.68

prawne podstawy działalności
hazardowej i rozrywkowej w
Internecie

3 30 0 11 41 1.64

prawo do informacji konsumentów i
pacjentów

2 15 0 11 26 1.04

prawo własności intelektualnej w
Internecie

2 30 0 7 37 1.48

zarządzanie dokumentacją w
podmiotach prywatnych

3 45 0 12 57 2.28

zwalczanie nieuczciwej konkurencji
w obrocie wirtualnym 2 15 0 16 31 1.24

Ogółem: informacja w sektorze
prywatnym

141 561420 0 22,4437

12,04OGÓLNOUCZELNIANE 301230 7115 0

17,20PODSTAWOWE 430290 14045 0

45,96KIERUNKOWE 1149807 34278 0

0,36INNE DO ZALICZENIA 99 05 8

1336 75,56Łącznie 553143 18898

informacja w sektorze publicznym
147 582435 23,2837

Łącznie 2471180 98,847001771

0

700

informacja w sektorze prywatnym
141 561420 22,4437

Łącznie 2450180 98,006941756

0

841



Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach)

Liczba godzin
w bezpośrednim

kontakcie
nauczyciela

akademickiego ze
studentem

Liczba punktów
ECTS w

bezpośrednim
kontakcie

nauczyciela
akademickiego ze

studentem

w tym e-
learning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

Dla studiów niestacjonarnych

USPIA-PIiOI-O-I-22/23Z

OGÓLNOUCZELNIANE

Język obcy [moduł] 10 60 0 55 115 4.6

10 60 0 55 115 4.6język niemiecki

10 60 0 55 115 4.6język angielski

ochrona własności intelektualnej 1 8 0 3 11 0.44

podstawy przedsiębiorczości 2 12 0 7 19 0.76

Wykład ogólnouczelniany [moduł]
2 20 0 8 28 1.12

1 10 0 4 14 0.56przedmiot do wyboru

1 10 0 4 14 0.56przedmiot do wyboru

0Ogółem: OGÓLNOUCZELNIANE 17315 100 73 6,92

PODSTAWOWE

podstawy marketingu 2 10 0 4 14 0.56

podstawy postępowania cywilnego
7 30 0 26 56 2.24

podstawy postępowania karnego 6 25 0 24 49 1.96

podstawy prawa administracyjnego
7 25 0 24 49 1.96

podstawy prawa cywilnego 7 25 0 26 51 2.04

podstawy prawa i postępowania
administracyjnego

7 25 0 5 30 1.2

podstawy prawa karnego 7 30 0 26 56 2.24

poprawna polszczyzna w praktyce
2 10 0 3 13 0.52

0Ogółem: PODSTAWOWE 31845 180 138 12,72

KIERUNKOWE
bezpieczeństwo zarządzania
informacją

3 20 0 12 32 1.28

certyfikowany bezpieczny
użytkownik komputera

3 20 0 14 34 1.36

egzekucja sądowa z dóbr
wirtualnych

2 20 0 10 30 1.2

elektroniczne zamówienia publiczne
5 30 0 16 46 1.84

instrumenty LegalTech 2 20 0 8 28 1.12

komunikacja interpersonalna w
społeczeństwie teleinformacyjnym 2 10 0 8 18 0.72

kultura i język Internetu 3 20 0 12 32 1.28

ochrona danych osobowych 4 30 0 24 54 2.16

ochrona informacji niejawnych 2 15 0 12 27 1.08

ochrona konkurencji i konsumentów
na rynku wirtualnym 2 20 0 16 36 1.44



ochrona prawna baz danych i
programów komputerowych

2 20 0 8 28 1.12

pieniądz elektroniczny 2 20 0 12 32 1.28

prawne problemy podpisu
elektronicznego i pieczęci
elektronicznej

2 10 0 6 16 0.64

prawnokarne instrumenty ochrony
informacji i dóbr wirtualnych 3 20 0 11 31 1.24

prawo bankowe w obrocie
elektronicznym

5 30 0 24 54 2.16

prawo do Internetu i informacji w
systemie praw człowieka

2 10 0 13 23 0.92

prawo pracy w dobie informatyzacji
2 20 0 6 26 1.04

przeciwdziałanie przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności w Internecie

2 10 0 7 17 0.68

Przedmiot do wyboru [moduł] 2 30 0 7 37 1.48

2 30 0 7 37 1.48
Online Dispute Resolution
(alternatywne metody
rozwiązywania sporów online)

2 30 0 7 37 1.48
alternatywne metody
rozwiązywania sporów online

seminarium dyplomowe 9 30 0 40 70 2.8

systemy i narzędzia informatyczne
w bezpieczeństwie informacji 3 15 0 9 24 0.96

systemy i narzędzia informatyczne
w pozyskiwaniu informacji 2 20 0 8 28 1.12

systemy i narzędzia informatyczne
w zarządzaniu informacją 3 20 0 10 30 1.2

sztuczna inteligencja w prawie
cywilnym

3 15 0 5 20 0.8

świadczenie usług drogą
elektroniczną

2 20 0 3 23 0.92

wstęp do prawoznawstwa 5 25 0 24 49 1.96

zasady autoprezentacji 1 10 0 5 15 0.6

0Ogółem: KIERUNKOWE 86078 530 330 34,40

INNE DO ZALICZENIA

praktyka 5 0 0 0 0 0

szkolenie BHP 0 5 0 0 5 0.2

szkolenie biblioteczne 0 2 0 0 2 0.08

szkolenie e-learningowe 0 2 0 0 2 0.08

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 95 9 0 0,36

Specjalność: informacja w sektorze publicznym
bezpieczeństwo teleinformatyczne

3 20 0 10 30 1.2

elektroniczne usługi publiczne 4 30 0 1 31 1.24

informatyzacja systemu ochrony
zdrowia

3 30 0 14 44 1.76

Kryminalistyczne problemy
przestępczości internetowej

3 20 0 12 32 1.28

obrót informacją w ochronie
środowiska

4 30 0 24 54 2.16

podstawy archiwizacji dokumentów i
danych

3 20 0 12 32 1.28

podstawy informatyki śledczej 3 20 0 12 32 1.28

prawo telekomunikacyjne 3 30 0 17 47 1.88

zarządzanie dokumentacją w
podmiotach publicznych

3 30 0 5 35 1.4

zarządzanie informacją w sektorze
finansowym

4 20 0 14 34 1.36

zarządzanie informacją w
sytuacjach kryzysowych

4 30 0 12 42 1.68



Ogółem: informacja w sektorze
publicznym

133 413280 0 16,5237

Specjalność: informacja w sektorze prywatnym

ekonomia informacji 4 20 0 12 32 1.28

infobrokering i wywiad rynkowy 4 30 0 5 35 1.4

Internet rzeczy 3 20 0 12 32 1.28

nieuczciwe zachowania w Internecie
(spamming, linking, deep linking,
framing etc.)

1 10 0 4 14 0.56

ochrona informacji gospodarczej 3 30 0 16 46 1.84

ochrona wirtualnych dóbr
osobistych

2 20 0 7 27 1.08

prawne aspekty działalności
gospodarzej w Internecie

3 30 0 13 43 1.72

prawne aspekty funkcjonowania
mediów społecznościowych

2 10 0 8 18 0.72

prawne aspekty telemedycyny i e-
zdrowia

3 20 0 12 32 1.28

prawne podstawy działalności
hazardowej i rozrywkowej w
Internecie

3 20 0 5 25 1

prawo do informacji konsumentów i
pacjentów

2 10 0 10 20 0.8

prawo własności intelektualnej w
Internecie

2 20 0 12 32 1.28

zarządzanie dokumentacją w
podmiotach prywatnych

3 30 0 12 42 1.68

zwalczanie nieuczciwej konkurencji
w obrocie wirtualnym 2 10 0 16 26 1.04

Ogółem: informacja w sektorze
prywatnym

144 424280 0 16,9637

6,92OGÓLNOUCZELNIANE 173100 7315 0

12,72PODSTAWOWE 318180 13845 0

34,40KIERUNKOWE 860530 33078 0

0,36INNE DO ZALICZENIA 99 05 8

819 54,40Łącznie 541143 13608

informacja w sektorze publicznym
133 413280 16,5237

Łącznie 1773180 70,926741099

0

674

informacja w sektorze prywatnym
144 424280 16,9637

Łącznie 1784180 71,366851099

0

818



Wykaz przedmiotów związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek studiów

USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

1 bezpieczeństwo zarządzania informacją 3

2 certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera 3

3 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych 2

4 elektroniczne zamówienia publiczne 5

5 instrumenty LegalTech 2

6 komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym 2

7 ochrona danych osobowych 4

8 ochrona informacji niejawnych 2

9 ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 2

10 ochrona prawna baz danych i programów komputerowych 2

11 ochrona własności intelektualnej 1

12 pieniądz elektroniczny 2

13 podstawy marketingu 2

14 podstawy postępowania cywilnego 7

15 podstawy postępowania karnego 6

16 podstawy prawa administracyjnego 7

17 podstawy prawa cywilnego 7

18 podstawy prawa i postępowania administracyjnego 7

19 podstawy prawa karnego 7

20 prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej 2

21 prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych 3

22 prawo bankowe w obrocie elektronicznym 5

23 prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka 2

24 prawo pracy w dobie informatyzacji 2

25 przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie 2

26
Przedmiot do wyboru [moduł] (alternatywne metody rozwiązywania sporów online, Online Dispute Resolution (alternatywne metody
rozwiązywania sporów online))

2

27 seminarium dyplomowe 9

28 systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji 2

29 systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją 3

30 sztuczna inteligencja w prawie cywilnym 3

1/3



31 świadczenie usług drogą elektroniczną 2

32 wstęp do prawoznawstwa 5

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

Ogółem:

64%Wynik wyrażony w procentach:*

115

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

informacja w sektorze publicznym

1 bezpieczeństwo teleinformatyczne 3

2 elektroniczne usługi publiczne 4

3 informatyzacja systemu ochrony zdrowia 3

4 Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej 3

5 obrót informacją w ochronie środowiska 4

6 podstawy archiwizacji dokumentów i danych 3

7 podstawy informatyki śledczej 3

8 prawo telekomunikacyjne 3

9 zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych 3

10 zarządzanie informacją w sektorze finansowym 4

Ogółem:

Wynik wyrażony w procentach:*

33

82%

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

Ogółem: Przedmioty (ogólnouczelniane, podstawowe, kierunkowe, pozostałe przedmioty/moduły, inne do zaliczenia) + informacja w sektorze
publicznym

148

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

informacja w sektorze prywatnym

1 ekonomia informacji 4

2 infobrokering i wywiad rynkowy 4

3 Internet rzeczy 3

4 nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.) 1

5 ochrona informacji gospodarczej 3

6 ochrona wirtualnych dóbr osobistych 2

7 prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie 3

8 prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych 2

9 prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia 3

10 prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie 3

11 prawo do informacji konsumentów i pacjentów 2

12 prawo własności intelektualnej w Internecie 2

2/3



13 zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych 3

14 zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym 2

Ogółem:

Wynik wyrażony w procentach:*

37

84%

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

Ogółem: Przedmioty (ogólnouczelniane, podstawowe, kierunkowe, pozostałe przedmioty/moduły, inne do zaliczenia) + informacja w sektorze
prywatnym

152

3/3



USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

Wykaz przedmiotów związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek studiów

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

1 bezpieczeństwo zarządzania informacją 3

2 certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera 3

3 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych 2

4 elektroniczne zamówienia publiczne 5

5 instrumenty LegalTech 2

6 komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym 2

7 ochrona danych osobowych 4

8 ochrona informacji niejawnych 2

9 ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 2

10 ochrona prawna baz danych i programów komputerowych 2

11 ochrona własności intelektualnej 1

12 pieniądz elektroniczny 2

13 podstawy marketingu 2

14 podstawy postępowania cywilnego 7

15 podstawy postępowania karnego 6

16 podstawy prawa administracyjnego 7

17 podstawy prawa cywilnego 7

18 podstawy prawa i postępowania administracyjnego 7

19 podstawy prawa karnego 7

20 prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej 2

21 prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych 3

22 prawo bankowe w obrocie elektronicznym 5

23 prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka 2

24 prawo pracy w dobie informatyzacji 2

25 przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie 2

26
Przedmiot do wyboru [moduł] (alternatywne metody rozwiązywania sporów online, Online Dispute Resolution (alternatywne metody
rozwiązywania sporów online))

2

27 seminarium dyplomowe 9

28 systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji 2

29 systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją 3

30 sztuczna inteligencja w prawie cywilnym 3
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31 świadczenie usług drogą elektroniczną 2

32 wstęp do prawoznawstwa 5

Ogółem:

64%Wynik wyrażony w procentach:*

115

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

informacja w sektorze publicznym

1 bezpieczeństwo teleinformatyczne 3

2 elektroniczne usługi publiczne 4

3 informatyzacja systemu ochrony zdrowia 3

4 Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej 3

5 obrót informacją w ochronie środowiska 4

6 podstawy archiwizacji dokumentów i danych 3

7 podstawy informatyki śledczej 3

8 prawo telekomunikacyjne 3

9 zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych 3

10 zarządzanie informacją w sektorze finansowym 4

Ogółem:

Wynik wyrażony w procentach:*

33

82%

148

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

Ogółem: Przedmioty (ogólnouczelniane, podstawowe, kierunkowe, pozostałe przedmioty/moduły, inne do zaliczenia) + informacja w sektorze
publicznym

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

informacja w sektorze prywatnym

1 ekonomia informacji 4

2 infobrokering i wywiad rynkowy 4

3 Internet rzeczy 3

4 nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.) 1

5 ochrona informacji gospodarczej 3

6 ochrona wirtualnych dóbr osobistych 2

7 prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie 3

8 prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych 2

9 prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia 3

10 prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie 3

11 prawo do informacji konsumentów i pacjentów 2

12 prawo własności intelektualnej w Internecie 2
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13 zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych 3

14 zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym 2

Ogółem:

Wynik wyrażony w procentach:*

37

84%

152

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

Ogółem: Przedmioty (ogólnouczelniane, podstawowe, kierunkowe, pozostałe przedmioty/moduły, inne do zaliczenia) + informacja w sektorze
prywatnym
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

alternatywne metody rozwiązywania sporów online
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_6S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania
online dispute resolution

K_W11EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego
(administracyjnego, cywilnego i karnego), w szczególności w
zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów online.

K_W13EP22

umiejętności

Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu opracowania
regulaminów i cząstkowych rozwiązań odnoszących się do
stosowania ODR, np. w praktyce handlu internetowego.

K_U08EP31

Student potrafi brać udział w procesie rozwiązywania sporu
cywilnego, przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich.

K_U10EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem ODR w zakresie swojej pracy
zawodowej.

K_K04EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, popularyzujących stosowanie ODR jako bardziej
alternatywy dla klasycznego modelu rozwiązywania sporów
cywilnych.

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych. Istota i zastosowanie ODR. Współczesne sposoby stosowania ODR. Aspekty
podmiotowe ODR. Tendencje rozwoju ODR. ODR a sztuczna inteligencja.

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

bezpieczeństwo teleinformatyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_9S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do bezpieczeństwa teleinformatycznego K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji
o szczególnym statusie prawnym w aspekcie cyberbezpieczeństwa
użytkowników cyberprzestrzeni                 i e-usług K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w zakresie polskich oraz unijnych regulacji
prawnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa
teleinformatycznego

K_W11EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy                       i zjawiska
prawne z wykorzystaniem standardów metod                i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad cyberbezpieczeństwa

K_U03EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę                       - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące
proponowanych zmian organizacyjno-prawnych w kwestii ochrony
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz oczekiwanych kierunków
zmian

K_U16EP52

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy                          i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i
kształcenia, w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i
współczesnych koncepcji cyberbezpieczeństwa

K_K01EP61

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, w tym potrafi ocenić
podatność i rodzaj zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego K_K04EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Bezpieczeństwo teleinformatyczne - zagadnienia wprowadzające. Ochrona użytkowników cyberprzestrzeni, infrastruktury krytycznej i e-usług.
Pojęcie cyberbezpieczeństwa. Akty prawa krajowego i unijnego wobec zagrożeń cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych i informacji
niejawnych przetwarzanych przez systemy teleinformatyczne. Krajowy system cyberbezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w celu
zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Cyberbezpieczeństwo sektorowe. Wybrane zagadnienia.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (trzy pytania otwarte). Student może maksymalnie otrzymać 3 pkt. Za jedno
pytanie można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt . Ocena jest
uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Zasady oceniania są następujące: poniżej 1,5 pkt  ocena niedostateczna
1.5 1.75 pkt  ocena dostateczna 2,0 pkt  ocena dostateczny + 2,25-2.5 pkt- ocena dobra 2,75 pkt   ocena dobry + 3,0
pkt ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt (test
jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.
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S Y L A B U S

bezpieczeństwo zarządzania informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3439_65S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie
istotnym dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
pozyskiwanej i przetwarzania informacji  w ramach tej działalności

K_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony i
zarządzania informacją o szczególnym statusie K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia i zapewnienia
odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pozyskiwanych i
przetwarzanych informacji

K_W12EP33

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji, niezbędną do
zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa tej informacji
oraz zabezpieczenia słusznych interesów osób, których ta informacja
dotyczy

K_U05EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i
analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji w
celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji,
którą zarządza

K_U11EP52

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze
bezpieczeństwa zarządzania informacji o różnym statusie prawnym K_U12EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w obszarze bezpieczeństwa zarządzania informacji

K_K03EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z bezpieczeństwem zarządzania informacją o różnym
statusie prawnym

K_K04EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie bezpieczeństwa informacji. Podmioty w systemach bezpieczeństwa informacji. Procesy istotne dla kształtowania bezpieczeństwa
informacji. Znaczenie technologii w kształtowaniu bezpieczeństwa informacji. Ryzyka w zarządzaniu informacją - diagnoza. Zagrożenia i ich
skutki. Obszary kształtowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Aspekty normalizacyjne bezpieczeństwa zarządzania
informacją.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu.

Sprawdzian w formie testu

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego, zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i
systemów informatycznych w odniesieniu do współczesnych
zagrożeń cyberbezpieczeństwa

K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony danych
osobowych i zasobów informacyjnych przed cyberzagrożeniami K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
cyberbezpieczeństwa w języku polskim i w języku obcym K_W11EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne
związane z wykorzystaniem odpowiednich standardów i metod w
obszarze bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów
informatycznych

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania,
opartych na analizie danego zjawiska społecznego, rozwiązań
złożonych i nietypowych problemów prawnych i informatycznych
związanych z bezpiecznym użytkowaniem cyberprzestrzeni

K_U06EP52

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, przetwarzaniem danych
osobowych i informacji w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego
użytkowania systemów operacyjnych, urządzeń mobilnych i
serwisów społecznościowych

K_K04EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Cyberbezpieczeństwo a cyberzagrożenia - zagadnienia wprowadzające. Ochrona danych i informacji w cyberprzestrzeni. Cyberbezpieczeństwo
usług kluczowych i usług cyfrowych. Ochrona urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych przed cyberzagrożeniami. Systemy
operacyjne i połączenia sieciowe - zasady bezpiecznego użytkowania. Internet rzeczy, chmura obliczeniowa, technologie smart. Ataki
hackerskie, cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Podstawowe zasady informatyki śledczej. Cyberbezpieczeństwo małoletnich użytkowników
sieci. Kontrola bezpieczeństwa sieci. Zasady uwierzytelniania, autoryzacji i identyfikacji. Bezpieczeństwo użytkowników sieci - studium
przypadku.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, Praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej.

Test składa się z 20-25 pytań wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna- od 60%,
- ocena dostateczna plus- od 70%,
- ocena dobra- od 80%,
- ocena dobra plus- od 90%,
- ocena bardzo dobra- 100%

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia pozostają bez zmian.

Certified Secure Computer User CSCU

W ramach przedmiotu Certyfikowany Bezpieczny Użytkownik Komputera student realizuje elementy
międzynarodowego programu szkoleniowego CSCU (Certified Secure Computer User CSCU). Celem CSCU jest
zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu pozwolą na przygotowanie studenta do egzaminu CSCU (112-12), który
odbywa się w języku angielskim.

Fakultatywnie istnieje możliwość uzyskania certyfikatu CSCU w języku angielskim. Szczegóły (warunki) dotyczące
egzaminu oraz możliwości uzyskania certyfikatu zostaną określone w odrębnym postanowieniu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

2/2



S Y L A B U S

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_64S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla prawidłowego określenia przedmiotu
i przebiegu egzekucji sądowej z dóbr wirtualnej

K_W12EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa materialnego i procesowego istotne dla
prawidłowego ukształtowania przebiegu sądowego postępowania
egzekucyjnego w odniesieniu do egzekucji z dóbr wirtualnych

K_W13EP22

umiejętności

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze
prowadzenia egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych, w tym zasobów
internetowych, gier komputerowych, etc.

K_U12EP31

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - w elementarnym stopniu
prognozować przebieg postępowania egzekucyjnego w sprawach
cywilnych w odniesieniu do dóbr wirtualnych jako przedmiotu
egzekucji sądowej

K_U13EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu, w szczególności w zakresie opisu i oszacowania dóbr
wirtualnych stanowiących przedmiot egzekucji sądowej

K_K03EP51

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z prowadzenie
egzekucji sądowej w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem zasad
humanitaryzmu i zakazu szykanowania dłużnika

K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i koncepcje własności wirtualnej. Podmioty postępowania egzekucyjnego. Przebieg egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych. Środki
zaskarżenia. Dobra wirtualne w egzekucji świadczeń niepieniężnych. Problem walut elektronicznych jako przedmiotu egzekucji sądowej.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt. Sposób wyliczenia oceny końcowej: 50% i mniej punktów - 2,0; powyżej 50%
punktów - 3,0; powyżej 60% punktów - 3,5; powyżej 70% punktów - 4,0; powyżej 80% punktów - 4,5; co najmniej 90%
punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

2/2



S Y L A B U S

ekonomia informacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_20S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna cele, metody i problemy badawcze ekonomiki informacji,
rozumie pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
powiązane z ekonomiką informacji.

K_W05
K_W14EP11

Student zna rodzaje, funkcje i rolę informacji we współczesnych
gospodarkach i społeczeństwach, uwzględniając zagadnienia
wynikające z postępu w zakresie transformacji cyfrowej i sztucznej
inteligencji.

K_W07
K_W10EP22

Student rozumie rolę informacji w działalności gospodarczej w
aspekcie jej pozyskiwania i przetwarzania.

K_W05
K_W14EP33

umiejętności

Student potrafi analizować procesy i zjawiska społeczno-
gospodarcze, w kontekście zasobów i przepływów informacji, z
uwzględnieniem technicznych aspektów przetwarzania informacji. K_U02EP41

Student potrafi zidentyfikować oraz ocenić wiarygodność i jakość
źródeł informacji.

K_U04
K_U05EP52

Student potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemu
informacyjnego w jednostce organizacyjnej, proponując rozwiązania
złożonych i nietypowych problemów prawnych lub organizacyjnych,
oparte na analizie kontekstu społecznego i gospodarczego.

K_U06
K_U11EP63

kompetencje społeczne

Student docenia rolę informacji w funkcjonowaniu gospodarki i
społeczeństwa, jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji.

K_K04EP71

Student wykazuje kreatywność w zaangażowaniu społecznym w
kontekście wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu
pozyskiwania i przetwarzania informacji.

K_K05
K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ekonomika informacji - przedmiot, podstawowe pojęcia. Przedmiot zainteresowań ekonomiki informacji. Podmiotowy aspekt ekonomiki
informacji. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Istota i znaczenie informacji. Cechy informacji. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce.
Pojęcia ładu i rynku informacji. Proces informacyjny jako proces ekonomiczny. Źródła informacji. Gromadzenie, przechowywanie i
przetwarzanie informacji. Wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym. Istota i rola systemu informacyjnego. Rynek informacyjny.
Uczestnicy rynku informacji. Wartość i cena informacji. Bezpieczeństwo informacji. Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym.

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych., Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania
weryfikujące osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry
Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.
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S Y L A B U S

elektroniczne usługi publiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych K_W08EP11

Student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania
elektronicznych usług publicznych

K_W11EP32

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych dotyczących
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych

K_U07EP52

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie funkcjonowania
elektronicznych usług publicznych

K_U15EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji

K_K05EP82

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu, jest gotów do rozwijania zasad etyki
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia wstępne z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekty informatyczne o publicznym
zastosowaniu. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w postaci
elektronicznej między podmiotami publicznymi. Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. Badanie osiągania interoperacyjności oraz
kontrola przestrzegania przepisów ustawy. Elektroniczne postępowanie administracyjne. Elektroniczne postępowanie podatkowe. E-
reglamentacja. E-rejestry wymiaru sprawiedliwości. Wybrane sprawy załatwiane w e-administracji.

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru 20 pkt 18-20 pkt - bdb 17 pkt - db+ 15-16 - db 14 pkt - dst+ 12-13 pkt - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia jest oceną z przedmiotu.
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S Y L A B U S

elektroniczne zamówienia publiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_60S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk
prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, ich miejsce w
systemie nauk i relacje do innych nauk w zakresie funkcjonowania
elektronicznych zamówień publicznych

K_W01EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej i gospodarczej istotne w
zakresie prawa zamówień publicznych, w tym zwłaszcza
elektronicznych zamówień publicznych oraz więzi występujące w
tych strukturach

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
zamówień publicznych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych odnośnie do elektronicznych zamówień
publicznych

K_U01EP31

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla
osiągania celów podmiotu udzielającego zamówień publicznych
(zamawiającego), bądź  pojawiających się w toku prowadzonej
samodzielnie działalności związanej z ubieganiem się o dzielenie
zamówienia publicznego (wykonawca)

K_U04EP42

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w obrębie
zamówień publicznych

K_K01EP51

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu również w kontekście zamówień publicznych

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Analiza wybranych pojęć prawa zamówień publicznych (w tym: środki komunikacji elektronicznej, dynamiczny system zakupów, informatyzacja
umów ramowych) na gruncie orzecznictwa. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza poszczególnych trybów
udzielania zamówień publicznych i występujących w nich elementów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki aukcji
elektronicznej. Składanie e-oferty. Case study dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa
zamówień publicznych. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych ze szczególnych uwzględnieniem zawartych w nich prawnych
wymogów elektronizacji zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - procedura, tryby zamówieniowe, zasady
komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składanie ofert/wniosków. Elektronizacja zamówień publicznych.

Ćwiczenia: analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w
grupach, case study, Wykład: Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu
prawnego, prezentacja multimedialna

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student może otrzymać maksymalnie 20 pkt z testu (dot. egzaminu z wykładu i kolokwium z ćwiczeń) (1 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z testu na egzaminie jest oceną końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

infobrokering i wywiad rynkowy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_19S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna strukturę i organizację statystyki publicznej w Polsce,
UE i OECD K_W04EP11

Student zna zasadnicze oficjalne źródła danych. K_W04
K_W07EP22

Student zna metody pozyskiwania danych. K_W14EP33

umiejętności

Student potrafi definiować potrzeby informacyjne, znajdować i
oceniać źródła danych. K_U09EP41

Potrafi dokonać klasyfikacji danych i odpowiednio je zaprezentować. K_U09EP52

Potrafi wykorzystać pozyskiwane dane w celu analizy i diagnozy
procesów gospodarczych. K_U04EP63

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystywania zdobytych umiejętności
dotyczących uzyskiwania wyników badań od instytucji
gromadzących informacje, uwzględniając różne aspekty tych
informacji, korzystania a także wykorzystywania tych informacji w
różnych aspektach życia gospodarczego i społecznego

K_K05
K_K06EP71

Docenia wiedzę ekspertów z obszaru analizy danych. K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Definicja informacji, rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. Procesy informacyjne i techniki pozyskiwania danych. Rodzaje badań
statystycznych. Infrastruktura informacyjna państwa. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa. Funkcje systemów
informacyjnych państwa. Rola systemu statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa. Prawne podstawy funkcjonowania
systemu statystyki publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Struktura i organizacja systemu statystyki publicznej w Polsce. Europejski System
Statystyczny. Definiowanie potrzeb informacyjnych. Wyszukiwanie zasobów informacyjnych. Przykładowe systemy baz danych statystycznych.
Struktury danych. Protokoły elektronicznej wymiany danych. Metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych. Systemy
metainformacji i parainformacji statystycznej. Zasoby informacyjne polskiej i europejskie statystyki publicznej. Program badań statystycznych
statystyki publicznej, europejski program statystyczny. Zasoby informacyjne organizacji międzynarodowych: Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Banku Światowego, Banku Rozrachunków
Międzynarodowych, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komercyjne źródła danych, dziedzinowe systemy informacji. Specjalistyczne
narzędzia wyszukiwania danych. Internet jako źródło danych. Ocena wiarygodności źródeł i jakości danych. Systemy Informacji Geograficznej
(GIS).

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.
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S Y L A B U S

informatyzacja systemu ochrony zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_3S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady działania
jednostek odpowiedzialnych za informatyzację systemu ochrony
zdrowia

K_W02EP11

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
funkcjonowania systemu e-zdrowia K_W02EP22

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze informatyzacji
systemu ochrony zdrowia

K_W11EP33

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych dotyczących
informatyzacji systemu ochrony zdrowia

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
informatyzacji systemu ochrony zdrowia

K_U07EP52

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie informatycznego
wymiaru systemu ochrony zdrowia

K_U15EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji

K_K05EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do systemu informacji ochrony zdrowia. Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji. System Informacji
Medycznej. Rejestry medyczne. Dziedzinowe systemy teleinformatyczne. Zasady przekazywania danych do systemu informacji i ich
udostępniania. Nadzór i kontrola nad systemem informacji i bazami danych. Internetowe Konto Pacjenta. E-skierowanie. E- recepta. E-wuś.
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Telemedycyna. Ochrona danych osobowych e-pacjenta.

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium stanowi 100 % oceny  z przedmiotu.
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu
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S Y L A B U S

instrumenty LegalTech
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_36S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej i gospodarczej istotne w
zakresie prawa Internetu i ochrony informacji oraz więzi występujące
w tych strukturach

K_W02EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa materialnego i procesowego (administracyjnego,
cywilnego i karnego), w szczególności w zakresie aktywności
ludzkiej w Internecie oraz w obszarze pojęć i terminologii z zakresu
interdyscyplinarnej informatyki technicznej i telekomunikacji,
niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania Internetu i wirtualnych
źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

K_W13EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji jak również ochrony praw człowieka, w
szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń dla tych praw
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym

K_W07EP33

umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów
LegalTevh - właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych, w których uczestniczy i na które oddziałują
posiadane zasoby informacji, a także możliwości techniczne
Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i programów
komputerowych

K_U02EP41

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo posługując się
podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa, ekonomii i
informatyki technicznej z wykorzystaniem instrumentów LegalTech. K_U07EP52

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować podstawowe
techniki, metody i narzędzia LegalTech w celu opracowania tekstów
aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_U08EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K02EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu przy wykorzystaniu
narzędzi LegalTech oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji
o różnym statusie prawnym

K_K04EP82

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu, jest gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K07EP93
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TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie  instrumentów legalTech.  Tworzenie i analizowanie w oparciu o techniki informatyczne dokumentów -aktów prawnych w formule
dokumentu elektronicznego. Obrót informacją przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych (tj. systemy teleinformatyczne)
tzw. Workflow. Wykorzystanie  instrumentów technicznych w zakresie skanowania dokumentów- przejście od dokumentu papierowego do
dokumentu elektronicznego. Gromadzenie i inwentaryzacja danych za pomocą dedykowanych systemów teleinformatycznych, budowa baz
danych na potrzeby postepowania sądowego i egzekucyjnego. Wykorzystanie technik cyfrowych do porządkowania baz danych - słowa klucze.
Wykorzystanie w praktyce baz danych oraz systemów teleinformatycznych administracji państwowej  Bezpieczeństwo danych osobowych w
zakresie funkcjonowania Internetu  poprzez właściwe pozyskiwanie i przetwarzanie danych o różnym statusie prawnym.

Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem  pism lub innych dokumentów za pomocą narzędzi
LegalTech, Analiza aktualnego stanu prawnegoMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdziany w formie testu jednokrotnego wyboru i zadań otwartych (1 punkt za każdą
poprawną odpowiedź).
Sposób wyliczania oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2.0
Powyżej 50% punktów - 3.0
Powyżej 60% punktów - 3.5
Powyżej 70% punktów - 4,0
Powyżej 80% punktów - 4,5
Co najmniej 90% punktów  5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

Internet rzeczy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_25S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji

K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu, z
zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
podstawowe zagadnienia związane z Internetem rzeczy

K_W11EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania
Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z tego zakresu, w szczególności w aspekcie Internetu rzeczy

K_W12EP33

umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w których
uczestniczy i na które oddziałują posiadane zasoby informacji, a
także możliwości techniczne Internetu, baz danych, aplikacji
mobilnych i programów komputerowych, a które dotyczą materii
Internetu rzeczy

K_U02EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące technologie
informacyjne i komunikacyjne oraz zagadnienie Internetu rzeczy. K_U16EP52

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym,  w tym
problemów związanych z Internetem rzeczy.

K_K04EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Internet rzeczy podstawowe  pojęcia. Internet rzeczy szanse i zagrożenia. Europejska strategia Internetu rzeczy. Społecznościowe   aspekty
Internetu rzeczy. Inteligentne miasto. Zdrowie w inteligentnym mieście.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów., Praca własna z zalecaną literaturą.
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne.
Za każde pytanie otwarte  można uzyskać maksymalnie jeden punkt
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3507_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski, semestr: 5 - język polski,
semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2, 3 3, 4, 5, 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw". a i przeciw

K_W11EP11

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat. Rozumie
artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U18EP21

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na ogólne
tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje K_U09EP32

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport lub esej, w
którym zajmuje własne stanowisko na dany problem

K_U07
K_U09EP43

kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL (Life-
Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte umiejętności K_K01EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2.
. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z celów nauczania na poziomie B2.
. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku Edito. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B. Zajęcia poświęcone na powtórzenie
przerobionego materiału. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3508_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski, semestr: 5 - język polski,
semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2, 3 3, 4, 5, 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw". a i przeciw".

K_W11EP11

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat. Rozumie
artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U18EP21

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na ogólne
tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje K_U09EP32

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport lub esej, w
którym zajmuje własne stanowisko na dany problem

K_U09
K_U10EP43

kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL (Life-
Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte umiejętności. K_K01EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z celów nauczania na poziomie B2
. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia
doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie
proponowanym w podręczniku. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się
do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.
Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna
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S Y L A B U S

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3436_34S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy uwarunkowań
komunikacji interpersonalnej, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji K_W12EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe modele
komunikacji interpersonalnej, w szczególności w zakresie
aktywności ludzkiej w Internecie

K_W15EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu błędy i przeszkody w
komunikacji interpersonalnej

K_W12
K_W15EP33

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz
etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki formułowania i
wyrażania poglądów dotyczących komunikacji interpersonalnej K_U14EP41

potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i narzędzia, w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, służące do
pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz definiowania błędów w
komunikacji personalnej, co przekładać się będzie na precyzję
wypowiedzi w Internecie

K_U17EP62

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny wobec swojej komunikacji interpersonalnej K_K01EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z komunikacją interpersonalną K_K02EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do teorii komunikacji interpersonalnej: definicje, metody. Modele komunikacji interpersonalnej: informatyczny, analiza
transakcyjna, model niedyrektywny. Formy komunikacji za pośrednictwem Internetu. Błędy i przeszkody w komunikacji interpersonalnej.
Uzależnienie od form Internetu: uwarunkowania, radzenie sobie. Podstawowe zagrożenia psychospołeczne w komunikacji internetowej.

Prezentacja multimedialna, DyskusjeMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie ustnej składające się z dwóch pytań -jednego dotyczącego zagadnień ogólnych i drugiego -dot.
zagadnień szczegółowych. Liczba punktów możliwa do uzyskania, to 20.
Za pierwsze pytanie -max. 10 pkt., za pyt drugie -max. 10 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia w formie ustnej.
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S Y L A B U S

Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_8S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego materialnego w zakresie
cyberprzestępczości.

K_W13EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego procesowego w zakresie
cyberprzestępczości.

K_W13EP22

umiejętności

Student  potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
karnego materialnego, prawa karnego procesowego i informatyki, w
zakresie w jakim chodzi o cyberprzestępczość.

K_U07EP31

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych
prezentujących stanowisko własne albo reprezentowanego podmiotu
w zakresie cyberprzestępczości.

K_U09EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do wskazywania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Cyberprzestrzeń - definicja. Cyberprzestępczość - definicja. Podstawowe informacje na temat systemów komputerowych. Analiza wybranych
cyberprzestępstw. Dowody w sprawach z zakresu cyberprzestępczości. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe w sprawach z
zakresu cyberprzestępczości.

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium
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Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

kultura i język Internetu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3442_32S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje pomiędzy naukami
o języku i komunikacji oraz naukami prawnymi, ideę społeczeństwa
informacyjnego w zakresie funkcjonowania Internetu (języka
stosowanego w przekazie elektronicznym); ponadto dostrzega
problematykę, związaną z funkcjonowaniem społeczeństwa
informacyjnego, w tym tematykę korzystania z Internetu oraz
rozwojem sztucznej inteligencji, mając na uwadze wynikające stąd
zagrożenia i perspektywy rozwoju

K_W01
K_W07EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię
związaną z językiem i komunikacją za pośrednictwem Internetu
właściwą dla nauk o języku i komunikacji K_W15EP22

umiejętności

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w których
uczestniczy w trakcie korzystania z Internetu, w szczególności
dotyczące komunikacji za pomocą Internetu oraz wpływu
informatyzacji na rozwój języka

K_U02EP31

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk o języku i
komunikacji w przestrzeni wirtualnej oraz swoich umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w
aspekcie wiedzy o mechanizmach internetowych.

K_K01EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wykorzystanie informacji w przekazie medialnym. Społeczny charakter środowiska medialnego (wybrane zagadnienia). Etyka i wartości w sieci.
Analiza języka mediów elektronicznych na wybranych przykładach. Internet jako nowe medium komunikacyjne. Ja w sieci, anonimowość i
kreacja tożsamości. Teoria hipertekstu. Wyznaczniki e-tekstu. Charakterystyka języka w sieci. Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia i
rozwój.

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładów jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: ocena za prezentację multimedialną jest oceną z przedmiotu. Przy ocenie
prezentacji bierze się pod uwagę jej zawartość merytoryczną (70% oceny) oraz formę (30% oceny)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia wykładu.
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S Y L A B U S

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_16S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna strukturę i zasady funkcjonowania Internetu, podstawowe usługi
oraz obszary zastosowań. K_W12EP11

zna współczesne problemy związane z bezpieczeństwem systemów
teleinformatycznych, zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu
oraz zna źródła wiarygodnych informacji o skali tego zjawiska.

K_W12
K_W15EP22

zna zjawisko nieuczciwych zachowań w Internecie oraz zasady
korzystania z Internetu podnoszące poziom bezpieczeństwa
komunikowania.

K_W12
K_W15EP33

umiejętności

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o strukturze i zasadach
działania Internetu do analizy zagrożeń związanych z
cyberprzestrzenią, w szczególności nieuczciwych zachowań
użytkowników tej Sieci.

K_U02EP41

potrafi świadomie korzystać z Internetu, stosować zasady, procedury
i wykorzystać narzędzia podnoszące poziom bezpieczeństwa
korzystania z Internetu.

K_U02EP52

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz
etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki rozwiązywania
problemów zawodowych odnoszących się do aktywności w
Internecie

K_U14EP83

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w
zakresie wiedzy i umiejętności związanych z cyberprzestępczością. K_K01EP61

rozumie potrzebę korzystania z pomocy ekspertów w zakresie
działań podnoszących poziom bezpieczeństwa korzystania z
Internetu

K_K03EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Bezpieczeństwo w Internecie. Podstawowe pojęcia i problemy. Źródła informacji o aktualnych problemach cyberbezpieczeństwa - CERT .
Struktura Internetu, adresy w Internecie, usługi i protokoły internetowe - analiza w aspekcie bezpieczeństwa. Aspekty techniczne
cyberbezpieczeństwa - zarys problemu (bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Typowe naruszenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
infrastruktury sieciowej. Podatności protokołów i urządzeń sieciowych. Bezpieczeństwo aplikacji i usług. Złośliwe oprogramowanie, wirusy,
błędy implementacji. Podatności oprogramowania. Przepełnienie stosu, przepełnienie bufora itp.).
. Nieuczciwe zachowania w Internecie (ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,  kradzieże tożsamości; kradzieże (wyłudzenia),
modyfikacje bądź niszczenie danych;  blokowanie dostępu do usług (mail bomb, DoS oraz DdoS19); spam (niechciane lub niepotrzebne
wiadomości elektroniczne). Ataki socjotechniczne; spamming, linking, deep linking, framing, fake news; clickbaiting, likejacking; etc. - analiza
pojeć, terminologia, skutki I skala zjawiska. Podstawowe zasady i procedury zapobiegające skutkom nieuczciwych zachowań w internecie.

praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu realizowanego w formie dziesięciu pytań otwartych. Do 5 poprawnych odpowiedzi: ndst, 6:
dst, 7: dst plus, 8: db, 9: db plus, 10: bdb.

Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego realizowanego w formie dziesięciu pytań
otwartych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia z oceną.
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S Y L A B U S

obrót informacją w ochronie środowiska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_5S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji
niejawnych, danych osobowych.

K_W10EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w
aspekcie pozyskiwania i przetwarzania informacji, w tym także
informacji o środowisku.

K_W05EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa procesowego i materialnego, w tym
prawa ochrony środowiska w odniesieniu do obrotu informacją K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji.

K_U01EP41

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla
osiągania celów podmiotu zlecającego pozyskanie i przetworzenie
informacji, bądź  pojawiających się w toku prowadzonej
samodzielnie działalności.

K_U04EP52

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa, w
tym prawa ochrony środowiska

K_U07EP63

Student potrafi prawidłowo zastosować normy prawa w celu
ustalenia uprawnienia konkretnego podmiotu do pozyskania
informacji o stanie środowiska.

K_U13EP94

kompetencje społeczne

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji.

K_K05EP71

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu informacji, w tym
informacji o środowisku.

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia wprowadzające. Informacje w ochronie środowiska. Procedura udostępniania informacji w ochronie środowiska. Odmowa
udostępniania informacji w ochronie środowiska. Udostępnianie informacji o wartości handlowej. Sposoby udostępniania informacji w
praktyce. Odmowa udostępniania informacji w praktyce. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w orzecznictwie sądów
administracyjnych.

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład). Metoda problemowa (ćwiczenia). Rozwiązywanie zadań (ćwiczenia).Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z oceną. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród
proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test
umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
-15 pkt; bardzo dobry,
-14 pkt; dobry plus,
-12-13 pkt; dobry,
-10-11 pkt; dostateczny plus,
-9 pkt; dostateczny,
-poniżej 9 pkt; ocena niedostateczny

Zaliczenie ćwiczeń ma formę sprawdzianu w postaci testu. 10 pytań testowych.
Za każde pytanie jeden punkt. 6 pkt - dst 7 pkt - dst plus 8 pkt - db 9 pkt db plus 10 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny końcowej: ocena z ćwiczeń stanowi 0,3 oceny końcowej z przedmiotu,
ocena z wykładów stanowi 0,7 oceny końcowej z przedmiotu.
Wynik zaokrągla się według poniższych zasad:
poniżej 3,259 - ocena niedostateczna (2.0)
do 3,259 - ocena dostateczna (3.0)
od 3,260 do 3,759- dostateczny plus (3.5)
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S Y L A B U S

ochrona danych osobowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_54S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym danych
osobowych .

K_W10EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów zajmujących się
ochroną informacji, w tym ochroną danych osobowych i prawnymi
aspektami zapewnienia im bezpieczeństwa.

K_W03EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
danych osobowych, w szczególności prawa do informacji oraz
zagrożeń dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych
osobowych.

K_W06EP33

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do infobrokera, odnoszące się do zasad ochrony
danych osobowych jako informacji objętych szczególnym reżimem
prawnym.

K_W04EP84

umiejętności

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania danych
osobowych oraz wykonywania czynności prawnych i faktycznych w
Internecie.

K_U17EP41

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w
obszarze funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania danych osobowych.

K_U12EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem danych osobowych.

K_K04EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące zabezpieczenia pozyskanych
i przetworzonych danych osobowych.

K_K05EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

System ochrony danych osobowych w Polsce i w UE. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzanie i ochrona
danych medycznych według RODO i ustawy o ochronie danych osboowych. Zasady prowadzenia i tworzenia dokumentacji ochrony danych
medycznych. Stosowanie zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji a ochrona
danych osobowych. Obowiązki Administratora danych osobowych. Przesłanki powołania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych.
Dokumentowanie procesów przetwarzania. Obowiązki informacyjne Administratora danych. Ocena skutków ochrony danych osobowych.
Analiza ryzyka - zasady przeprowadzania. Wyznaczenie inspektora ochrony danych. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych
osobowych. Ustalenie sposobów zabezpieczenia danych medycznych. Naruszenia ochrony danych osobowych i obowiązki notyfikacyjne
administratora. Redagowanie dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo danych osobowych.
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Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8KOLOKWIUM

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego do
wyboru przez prowadzącego).
Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Za każde pytanie można otrzymać 0,5-1 pkt.

Punktacja max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny w formie opisowej (80%),
Kolokwium i analiza stanów faktycznych z dyskusją w ramach ćwiczeń (20%).
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S Y L A B U S

ochrona informacji gospodarczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_12S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów nadzoru nad funkcjonowaniem biur
informacji gospodarczej, a także organów właściwych w sprawach
odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z informacjami
gospodarczymi.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady organizacji
i funkcjonowania biur informacji gospodarczej. K_W03EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji gospodarczych. K_W10EP33

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą
na przygotowywanie zasobu informacji niezbędnego do
podejmowania decyzji gospodarczych.

K_W14EP104

umiejętności

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej informacji
gospodarczych, przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich.

K_U10EP41

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w
obszarze ochrony informacji gospodarczych.

K_U12EP52

Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
grupy dla wspólnego wykonywania zadań dotyczących informacji
gospodarczych, określając priorytety, zasady współdziałania i
zakładane efekty; potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych.

K_U20EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
dotyczących informacji gospodarczych, jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z regulacją prawną informacji gospodarczych. K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu związanego z informacjami gospodarczymi. K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Geneza oraz istota ochrony informacji gospodarczych, problematyka wywiadu gospodarczego, źródła prawnej ochrony informacji
gospodarczych. Definicja informacji gospodarczej oraz inne definicje ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych. Biura informacji gospodarczej - geneza, uwarunkowania działalności, analiza praktyczna. Prawne uwarunkowania
przekazywania informacji gospodarczej w ujęciu normatywnym i praktyce. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji
gospodarczych w ujęciu normatywnym i praktyce. Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem w ujęciu
normatywnym i praktyce. Nadzór na biurami informacji gospodarczej. Odpowiedzialność cywilna związana z informacjami gospodarczymi.
Odpowiedzialność karna związana z informacjami gospodarczymi.
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Konwersatorium - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia administracji, prezentacja
multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
dokumentów związanych z informacjami gospodarczymi.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej
ocenę 3.0 każda.

Sprawdzian składa się z 10 pytań testowych. Za każde pytanie testowe można uzyskać 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 10.
Punktacja
0 - 5 punktów (2.0)
6 punktów (3.0)
7 punktów (3.5)
8 punktów (4.0)
9 punktów (4.5)
10 punktów (5.0)

Prezentacja grupowa (grupa 2-4 osoby): przygotowanie prezentacji na uzgodniony z prowadzącym temat związany z
zakresem treści w sylabusie i zaprezentowanie jej w trakcie zajęć. Prezentacja podlega ocenie przez pryzmat wartości
merytorycznej oraz sposobu prezentacji. Skala ocen: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianu i prezentacji. Dla uzyskania
zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej ocenę 3.0 każda.
W przypadku uzyskania ze sprawdzianu lub prezentacji oceny niedostatecznej (2.0) - ocena z przedmiotu jest
niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z zajęć.
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S Y L A B U S

ochrona informacji niejawnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_58S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu zasady funkcjonowania
organów ochrony informacji niejawnych K_W02EP11

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu pojęcia i zasady z
zakresu regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych K_W10EP22

zna i rozumie w adekwatnym stopniu sposoby funkcjonowania
zabezpieczeń w dostępie do informacji niejawnych K_W13EP33

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
infobrokera, odnoszące się do zasad ochrony informacji
posiadających szczególny status prawny

K_W04EP104

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować regulacji dotyczących ochrony informacji
niejawnych

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu regulacji
dotyczących ochrony informacji niejawnych

K_U07EP52

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U16EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa K_K07EP82

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K05EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie (funkcja regulacji i pojęcia podstawowe). Klasyfikowanie informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych.
Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Bezpieczeństwo osobowe. Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie
postępowania. Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Bezpieczeństwo przemysłowe.
Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań
bezpieczeństwa przemysłowego.

Analiza obecnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją prezentacja multimedialna, praca w
grupach, case studyMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.
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S Y L A B U S

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_3S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej właściwe w sprawach
dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz zna
ich znaczenie dla rynku wirtualnego.

K_W11EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego z
obszaru prawa ochrony konkurencji i konsumentów ze szczególnym
uwzględnieniem rynku wirtualnego.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
ochrony konkurencji i konsumentów oraz ich wpływ na kierunki i
zakres działań podejmowanych w Internecie, w szczególności
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na rynku
wirtualnym.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
ochrony konkurencji i konsumentów.

K_U07EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczace ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym.

K_U16EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów (z
uwzględnieniem specyfiki rynku wirtualnego), jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w tym
zakresie.

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, zwłaszcza w kontekście
ochrony konkurencji i konsumentów.

K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawnych uwarunkowań ochrony konkurencji i
konsumentów dylematów związanych z wykonywaniem zawodu na
rynku wirtualnym.

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Podstawowe pojęcia ochrony konkurencji i konsumentów w praktyce, w tym: przedsiębiorca,
konsument, rynek właściwy, konkurent, pozycja dominująca. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym (zajęcia
praktyczne). Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym (zajęcia
praktyczne). Postępowania w przypadku naruszenia reguł konkurencji i interesów konsumentów na rynku
wirtualnym (zajęcia praktyczne). Ochrona konkurencji i konsumentów - zagadnienia podstawowe (geneza, istota, źródła, ochrona
publicznoprawna i prywatnoprawna) a uwarunkowania rynku wirtualnego, rynek wirtualny a pojęcie
rynku właściwego. Organizacja systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i
konsumentów na rynku wirtualnym. Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym.

Wykład z prezentacją multimedialną, Ćwiczenia - zajęcia praktyczne (praca z tekstami aktów prawnych,
orzecznictwem sądów i organów administracji, praca z tekstami z zakresu prawa, kazusy, dyskusja, praca w grupach,
prezentacja multimedialna)

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:
Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie
otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do
uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego. Forma i
ocenianie kolokwium, jak powyżej co do sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_62S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady konstruowania i
funkcjonowania podmiotów prywatnych zajmujących się ochroną
informacji i prawnymi aspektami funkcjonowania Internetu w
zakresie ochrony prawnej baz danych i programów komputerowych

K_W03EP11

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie ochrony prawnej baz danych i
programów komputerowych oraz prawa ochrony informacji z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych
źródeł

K_U15EP21

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z ochroną prawną baz danych i programów
komputerowych,  funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_K04EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do baz danych, czym są bazy danych, rodzaje baz danych. Bezpieczeństwo danych, uwierzytelnianie, kontrola dostępu. Program
komputerowy jako utwór-ochrona prawnoautorska. Elementy programu komputerowego chronione i niechronione. Treść autorskich praw
majątkowych do programu komputerowego. Treść autorskich praw osobistych do programu komputerowego. Patent, prawo własności
przemysłowej, wynalazek.

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco: - ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów, - ocena dostateczna plus
od 65% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra plus od 85%
maksymalnej liczby punktów, - ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu
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S Y L A B U S

ochrona wirtualnych dóbr osobistych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_14S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie pojęcie i katalog dóbr osobistych i reguły
odpowiedzialności za ich naruszenie w Internecie. K_W11EP11

Zna i rozumie zagrożenia związane z aktywnością w Internecie w
dobie globalizacji. K_W13EP22

Zna i rozumie ideę społeczeństwa informacyjnego oraz dylematy
współczesnej cywilizacji w aspekcie wirtualnych dóbr osobistych. K_W07EP33

umiejętności

Potrafi prawidłowo intepretować przepisy prawne z zakresu ochrony
dóbr osobistych oraz konsekwencje ich naruszenia, a także potrafi
komunikować się z otoczeniem prawidłowo wykorzystując zdobytą
wiedzę.

K_U01
K_U07EP41

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie danego stanu
faktycznego. K_U06EP52

Potrafi wykorzystując nabytą wiedzę poprawnie i logicznie uzasadnić
ustnie oraz pisemnie przyjęte rozwiązanie. K_U16EP63

kompetencje społeczne

Jest gotów do wypełniania zobowiązań zawodowych i społecznych
uwzględniając aspekty prawne podejmowanych działań. K_K05EP71

Jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, w tym anonimowością
sprawców naruszeń dóbr osobistych.

K_K04EP82

Jest gotów w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy i
umiejętności wyznaczyć kierunki własnego rozwoju. K_K01EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i katalog dóbr osobistych, w tym ochrona czci, wizerunku, prywatności (z uwzględnieniem prawa do prywatności osób publicznych,
oraz prawa do bycia zapomnianym). Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Katalog niemajątkowych i
majątkowych środków ochrony dóbr osobistych. Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie, w tym odpowiedzialność anonimowych
sprawców. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a prawo prasowe. Naruszenie dóbr osobistych osób prawnych. Ustalenie prawa
właściwego w sprawach o naruszenie dobra osobistego z elementem transgranicznym. Projekt pisma procesowego w oparciu o przedstawiony
stan faktyczny.

Prezentacja multimedialna., Praca w grupach., Case study., Przygotowanie pism.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz z projektu pisma
procesowego. Sprawdzian jest w formie testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą
prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych
punktów: 14/15 pkt: ocena 5,0; 13,5 pkt: ocena 4,5; 12/13 pkt: ocena 4,0; 10,5 pkt: ocena 3,5; 9/10 pkt: ocena 3,0;
poniżej 9 pkt: ocena 2,0. Projekt pisma procesowego sporządzany jest na zajęciach w oparciu o przedstawiony stan
faktyczny. Ocena z projektu uzależniona jest od zachowania elementów formalnych pisma procesowego, a także
elementów merytorycznych, zwłaszcza sposób uzasadnienia zgłoszonych żądań: 5.0 bardzo dobry (bdb): praca z
dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów; 4.5 dobry plus (db+): praca powyżej średniego standardu: z pewnymi
błędami; 4.0 dobry (db): praca generalnie solidna z zauważalnymi błędami; 3.5 dostateczny plus (dst+): praca
zadowalająca, ale ze znaczącymi brakami; 3.0 dostateczny (dst): praca spełnia minimalne kryteria; 2.0 niedostateczny
(ndst): praca nie spełnia minimalnych kryteriów. Dodatkowy wpływ na ocenę z zajęć ma również frekwencja na
zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zajęć stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianu, projektu oraz aktywności na
zajęciach.
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S Y L A B U S

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej K_W08EP11

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych informacji w
oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł prawnych dotyczących
ochrony własności intelektualnej w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

K_U05EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu ochrony własności
intelektualnej.

K_K04EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej w prawie krajowym i międzynarodowym. Zasady prawa autorskiego. Utwór w teorii i praktyce.
Rodzaje utworów. Autorskie prawa osobiste i majątkowe w systemie dualistycznym na przykładzie prawa polskiego. Wykonywanie i zmiana
podmiotu praw autorskich. Zagadnienia szczegółowe związane z prawem własności intelektualnej. Własność przemysłowa, ochrona przed
nieuczciwą konkurencją. Ochrona własności intelektualnej w prawie cywilnym i prawie karnym.

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisówMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_7S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

The student has advanced knowledge and understanding of legal
concepts and terminology in the area of the functioning of online
dispute resolution

K_W11EP11

The student has advanced knowledge and understanding of how
substantive and procedural law (administrative, civil and criminal)
functions, in particular when it comes to online alternative dispute
resolution.

K_W13EP22

umiejętności

The student uses his knowledge to apply basic techniques, methods
and tools to draft regulations and partial solutions on application of
ODR, e.g. in internet trading practice.

K_U08EP31

The student is able to take part in the process of resolving a civil
dispute by presenting and assessing different opinions and
discussing them.

K_U10EP42

kompetencje społeczne

The student is ready to identify and solve problems related to the
functioning of ODR in his or her professional life. K_K04EP51

The student is ready to think and act creatively and in an
entrepreneurial manner, participating in preparation of community
projects that popularise the use of ODR as an alternative to the
classical model of resolving civil disputes.

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

The concept of alternative methods of solving civil disputes. ODR?s essence and application. Contemporary methods of applying ODR. ODR?s
personal aspects. ODR?s development trends. ODR and artificial intelligence.

Analysis of the current legal status, analysis of facts with a discussion and preparation of pleadings or other useful
documents, multimedia presentationMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

The final grade is the grade awarded for a single-answer test (maximum 20 closed-ended questions, open questions
or questions about fact to be chosen by the teacher).
1 point for each correct answer.
Calculation of the final grade:
50% and below - 2.0
more than 50% - 3.0
more than 60% - 3.5
more than 70% - 4.0
more than 80% - 4.5
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

more than 90% - 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Grade received at the test is the final course grade.
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S Y L A B U S

pieniądz elektroniczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_41S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady (o
charakterze prawnym i pozaprawnym) funkcjonowania systemu
pieniężnego w Polsce

K_W13
K_W15EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a także zasady
funkcjonowania rynku usług płatniczych z wykorzystaniem
dostępnych form pieniądza elektronicznego.

K_W09EP22

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych w zakresie
funkcjonowania rynku usług płatniczych, w szczególności zaś w
zakresie pieniądza elektronicznego. Potrafi dokonywać oceny i
podejmuje dyskusje na temat przyjętych rozwiązań prawnych w
zakresie pieniądza elektronicznego.

K_U01
K_U09EP31

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny reguł prawnych i
organizacyjnych na rynku usług płatniczych. K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, przede
wszystkim treści odnoszących się do kierunku rozwoju pieniądza
elektronicznego.

K_K01EP51

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem obrotu bezgotówkowego, pieniądza
elektronicznego transakcji płatniczych w Internecie. Identyfikuje
samodzielnie zagrożenia.

K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego. Znaczenie usług płatniczych w obrocie bezgotówkowym. Rola krajowych instytucji płatniczych,
instytucji pieniądza elektronicznego. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych. Transakcje płatnicze i ich autoryzacja.
Bezpieczeństwo w zakresie obrotu pieniądzem elektronicznym. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych. Źródła
prawa w zakresie systemu pieniężnego. Definicja pieniądza na gruncie obowiązującego ustawodawstwa. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w
Polsce. Emisja pieniądza - rola Narodowego Banku Polskiego. Regulacja prawna funkcjonowania pieniądza elektronicznego w Polsce i w Unii
Europejskiej. Wydawanie, wykup i dystrybucja pieniądza elektronicznego. Zasady tworzenia i działalności instytucji pieniądza elektronicznego.
Rachunek płatniczy, umowa o usługi płatnicze i umowa o wydawanie pieniądza elektronicznego.

Wykład problemowy, Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych, Analiza poglądów doktryny prawa administracyjnegoMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %, - na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę
4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%. Zaliczenie wykładu następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru oraz pytań
otwartych. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %,
- na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę 4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia wykładu.
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S Y L A B U S

podstawy archiwizacji dokumentów i danych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_11S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej w zakresie archiwizacji
dokumentów

K_W02EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji w aspekcie informatyzacji w obszarze archiwizacji
dokumentów

K_W07EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji
o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji niejawnych,
danych osobowych w aspekcie stosowania prawidłowych reguł
archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym

K_W10EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować proces archiwizacji dokumentów w
sektorze publicznym i prywatnym z wykorzystaniem standardów
metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania,
opartych na analizie problemów dotyczących złożonych i
nietypowych problemów związanych z archiwizacją dokumentów K_U06EP52

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
posegregować i oznaczyć dokumenty w zakresie niezbędnym do
podjęcia prawidłowej decyzji co do zasad ich archiwizacji

K_U11EP63

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu
archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K01EP71

jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu nie tylko w
aspekcie merytorycznym, ale również w aspekcie prawidłowego
zbierania, przetwarzania i archiwizowania dokumentów K_K02EP82

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów odnoszących się do archiwizacji dokumentów oraz do
zasięgania opinii ekspertów w tym pracowników Archiwum
Państwowego w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i dokumentami elektronicznymi, przepisy
kancelaryjne. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kategorie archiwalne dokumentacji. Tryb przekazywania dokumentacji na
nośniku papierowym akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt. Archiwizacja, klasyfikacja i
kwalifikacja dokumentacji. Tryb udostępniania oraz przechowywania akt w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Brakowanie akt.
Organizacja oraz zadania archiwum zakładowego i składnicy akt. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego. Archiwa Akt
Przedsiębiorstw Zlikwidowanych.
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analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

podstawy informatyki śledczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_7S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje informatyki śledczej
oraz jej relacje do innych nauk K_W01EP11

zna uwarunkowania prawne informatyki śledczej, definicje,
podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy
zabezpieczaniu elektronicznego materiału dowodowego oraz główne
fazy śledztwa informatycznego.

K_W05EP22

umiejętności

umie dobrać i wykorzystać narzędzia informatyczne potrzebne do
przeprowadzenia śledztwa K_U17EP31

Potrafi identyfikować i zabezpieczać elektroniczne dowody winy,
oraz formułować wnioski z informatycznego śledztw K_U12EP42

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz uwzględnia
interdyscyplinarność informatyki śledczej i jej szybki rozwój K_K01EP51

Jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów w rozwiązywaniu
trudnych problemów informatyki śledczej K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Informatyka śledcza jako dyscyplina naukowa. Podstawowe definicje, uwarunkowania prawne. Bezpieczeństwo informacji - poufność,
dostępność, integralność. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, definicje podstawowych pojęć (zasoby informacyjne, podatność,
zagrożenia, incydent, zabezpieczenia. Metody uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do informacj. Przestępstwa komputerowe - Identyfikacja,
zabezpieczanie i przechowywanie dowodów elektronicznych na miejscu przestępstwa i w laboratorium badawczym. Środki techniczne i
programowe oraz metody wykorzystywane w pracy informatycznego śledczego. Główne fazy śledztwa. Identyfikacja dowodów elektronicznych
w sieciach teleinformatycznych. Procedury uruchamiania wybranych systemów operacyjnych, analiza rejestru i dziennika zdarzeń, odtwarzanie
sekwencji zdarzeń. Procedura analizy dochodzeniowo-śledczej nośników danych, rozpoznawanie typów, rekonstrukcja i analiza zawartości
plików zawierających potencjalne dowody, interpretacja dzienników zdarzeń aplikacji i logów systemowych. Zabezpieczanie dowodów -
wykonywanie obrazów dysków z zapewnieniem ich integralności, poszukiwanie ukrytych dowodów.

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z
ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%)
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

.Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia z oceną
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S Y L A B U S

podstawy marketingu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3433_31S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia marketingowe, koncepcję
marketingu K_W14EP11

Zna podstawowe założenie segmentacji rynku K_W15EP22

Zna podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich właściwe
zastosowania w działaniach organizacji biznesowych K_W16EP33

umiejętności

Potrafi zanalizować otoczenie firmy i określić cechy przyjętej
koncepcji marketingowej

K_U06
K_U16EP41

Potrafi  dokonać segmentacji według różnych kryteriów K_U11
K_U20EP52

Potrafi zaplanować instrumenty marketingowe K_U11
K_U20EP63

kompetencje społeczne

Jest gotów do dokonania samooceny własnych kompetencji i
doskonalenia swoich umiejętności K_K01EP71

Jest gotów myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K05EP82

Jest gotów dostrzegać i formułować problemy moralne i dylematy
etyczne w zakresie pracy własnej i zespołowej K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Istota marketingu i jego rola w działalności firmy. Ewolucja marketingu. Analiza otoczenia marketingowego. Proces wyboru rynku docelowego.
Produkt jako element marketingu mix. Strategie cenowe. Dystrybucja w ujęciu marketingowym. Instrumenty promocji i możliwości ich
zastosowania.

Zajęcia prowadzone z prezentacjami multimedialnymi, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja
multimedialna, case studyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena składa się z dwóch elementów oceny z zajęć oraz oceny ze sprawdzianu.
Sprawdzian to test jednokrotnego wyboru  (od 20- 25 pytań) 1 punkt za każdą odpowiedź. Student otrzymuje ocenę
dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia z testu jednokrotnego wyboru.
Na ocenę z zajęć składają się aktywności tj. obecność, aktywność na zajęciach, zadania. Ocena wyliczana jest na
podstawie wartości procentowych uzyskanych z poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia wyników cząstkowych (sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu).
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S Y L A B U S

podstawy postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_49S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa cywilnego procesowego, w
szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w Internecie oraz w
obszarze powództw w zakresie nieuprawnionego pozyskiwania i
przetwarzania informacji

K_W13EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw człowieka, w szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń
dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym prowadzącym do wszczęcia postępowania
cywilnego

K_W06EP22

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska społecznego,
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych lub
organizacyjnych w związku z juz toczącym się lub mogącym się
toczyć postępowaniem cywilnym.

K_U06EP31

Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu opracowania pism
procesowych związanych właściwych dla sfery funkcjonowania
Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
statusie prawnym

K_U08EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym na potrzeby
postępowań sądowych

K_K04EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólna charakterystyka procedury cywilnej (termin, źródła, systematyka, zasady, wskazanie na inne procedury sądowe). Podmioty
postępowania (sąd i jego właściwość, powód, pozwany, uczestnik postępowania, podmioty "szczególne", reprezentacja w procesie). Przedmiot
postępowania (rodzaje powództw). Czynności procesowe - pojęcie i rodzaje. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (postępowanie
dowodowe, rodzaje wyroków). Zaskarżanie orzeczeń sądowych (środki zwyczajne i nadzwyczajne). Pisanie pism procesowych, w tym środków
zaskarżenia. Przygotowywanie formularzy procesowych. Rozwiązywanie w grupach problemów opartych na stanach faktycznych.

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście procedury cywilnej.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin (max. 9 pkt) - punktacja:
5,0 - 8,5-9,0 pkt
4,5 - 7,75-8,25 pkt
4,0 - 6,5-7,5 pkt
3,5 - 5-6,25 pkt
3,0 - 4,75 pkt

Kolokwium (max. 9 pkt):
5,0 - 8,5-9 pkt
4,5 - 7,5-8 pkt
4,0 - 6,5-7 pkt
3,5 - 5,5-6 pkt
3,0 - 5 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z egzaminu stanowi 0,8 oceny z przedmiotu, ocena z kolokwium
stanowi 0,2 oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S

podstawy postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_56S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa karnego procesowego, w
szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w Internecie oraz w
obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji.

K_W13EP11

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
karnego procesowego.

K_U07EP52

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki
formułowania, analizowania i rozstrzygania złożonych i nietypowych
problemów zawodowych.

K_U14EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia. K_K01EP71

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Uczestnicy postępowania karnego
. Dowody w procesie karnym
. Środki przymusu
. Czynności procesowe
. Postępowanie przygotowawcze

. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

. Postępowania szczególne

. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

. Zasady procesu karnego

. Uczestnicy postępowania karnego

. Postępowanie przygotowawcze

. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

. Postępowania szczególne

. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

.
Analiza teorii prawa karnego procesowego połączona z interpretacją przepisów kodeksu postępowania karnego.
Analiza obecnego stanu prawnego. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja multimedialna, praca w grupach, case
study.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z egzaminu (0.6) i oceny z ćwiczeń (0.4)
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S Y L A B U S

podstawy prawa administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_38S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej K_W02EP11

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z
zakresu elektronicznego prawa administracyjnego materialnego K_W11EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa administracyjnego materialnego K_W13EP33

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawa administracyjnego
materialnego

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
administracyjnego materialnego

K_U07EP52

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U16EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa K_K07EP82

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K05EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie, funkcja i podziały prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej.
Formy działania administracji publicznej. Kontrola administracji publicznej. Prawo do dobrej administracji. Dostęp do informacji publicznej.
Ochrona danych osobowych. Obywatelstwo. Ewidencja ludności. Prawo o cudzoziemcach (wybrane zagadnienia). Prawo geodezyjne i
kartograficzne (wybrane zagadnienia). Prawo budowlane (wybrane zagadnienia). Prawo gospodarowania nieruchomościami (wybrane
zagadnienia). Ochrona gruntów rolnych i leśnych (wybrane zagadnienia). Prawo geologiczne i górnicze (wybrane zagadnienia). Prawo wodne
(wybrane zagadnienia). Prawo zagospodarowania przestrzeni (wybrane zagadnienia).

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu
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S Y L A B U S

podstawy prawa cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_30S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk prawnych
w szczególności znaczenie części ogólnej kodeksu cywilnego, ich
miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk w zakresie
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji o różnym statusie prawnym

K_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie
pozyskiwania i przetwarzania informacji w zakresie problematyki
funkcjonowania sieci Internet przez pryzmat zagadnień części
ogólnej prawa cywilnego

K_W05EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji  w języku polskim i języku
obcym oraz rozumie znaczenie instytucji prawa cywilnego

K_W11EP33

umiejętności

potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz prawidłowo
interpretować treść regulacji prawnych części ogólnej kodeksu
cywilnego oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności obejmujących
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U01EP41

potrafi brać udział w debacie dotyczącej problematyki dokonywania
czynności prawnych w Internecie, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich

K_U10EP52

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązanie w zakresie problematyki
funkcjonowania sieci Internet przez pryzmat zagadnień części
ogólnej prawa cywilnego

K_U16EP63

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie podstawowych
instytucji prawa cywilnego i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K01EP71

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów również w zakresie prawa cywilnego w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Ochrona dóbr osobistych w Internecie. Dokonywanie czynności prawnych przez Internet. Zawieranie umów na odległość. Zawieranie umów
przez podmioty profesjonalne przez Internet (w szczególności tryb ofertowy, negocjacje). Pozycja konsumenta w przypadku umów zawieranych
przez Internet. Ogólne warunki umów w praktyce obrotu przez Internet. Wykonanie umów w ogólności. Wykonanie zobowiązań z umów
wzajemnych. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań z umów
wzajemnych. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstąpienia od umowy, odstępne, kara umowna). Potrącenie,
odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika. Skarga pauliańska. Umowa sprzedaży w ogólności. Rękojmia i gwarancja
przy umowie sprzedaży. Pojęcie, systematyka i źródła prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny: pojęcie stosunku cywilnoprawnego (w tym
podmiot, przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego), zdarzenia cywilnoprawne. Osoby fizyczne: osoba fizyczna jako podmiot prawa
cywilnego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej, cechy indywidualizujące osobę fizyczną, stan cywilny, miejsce
zamieszkania, dobra osobiste i ich ochrona. Ochrona dóbr osobistych w Internecie. Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, nazwa, siedziba,
przedmiot działania, rodzaje osób prawnych, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej, rejestry osób prawnych,
dobra osobiste osób prawnych. Jednostki z art. 331 k.c. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: uwagi ogólne, kategorie przedmiotów
stosunków cywilnoprawnych. Czynności prawne: pojęcie czynności prawnej, dokonywanie czynności prawnych przez Internet, oświadczenia
woli i ich wykładnia, wady oświadczenia woli, treść czynności prawnej, rodzaje czynności prawnych, forma czynności prawnych w
szczególności forma dokumentowa, podpis elektroniczny, sposoby zawierania umów w tym on-line, wadliwość czynności prawnych i jej skutki.
Warunek i termin. Przedstawicielstwo: istota i rodzaje przedstawicielstw, pełnomocnictwo, prokura. Przedawnienie i terminy zawite: istota i
skutki przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, terminy zawite i ich rodzaje.

Ćwiczenia: analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją,
case study, Wykład informacyjny z analizą stanów faktycznych z dyskusją.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia:
Kolokwium pisemne składające się z 2 zadań (kazusów).
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Wykład:
Egzamin pisemny składający się z 2 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każde
pytanie.
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

2/2



S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_50S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i instytucje
prawne w zakresie prawa i postępowania administracyjnego K_W13EP11

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i obowiązki
organów administracji publicznej K_W02EP22

umiejętności

student potrafi  wykorzystując posiadaną wiedzę  poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące zagadnień w
obszarze prawa i postępowania administracyjnego

K_U16EP31

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa K_U07EP42

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP51

student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedmiot postępowania administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie administracyjne. Wyłączenie pracownika albo organu.
Uczestnicy postępowania administracyjnego. Administracyjne kary pieniężne. Zasady postępowania administracyjnego. Postępowanie
dowodowe. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Decyzja, postanowienie i ugoda. Odwołanie i zażalenie. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz poglądów doktryny.
Analiza wybranych stanów faktycznych i opracowywanie projektów rozstrzygnięć organów I
instancji. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach odwoławczych i
nadzwyczajnych. Rozwiązywanie kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.
Prezentacja multimedialna..

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki jest oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu
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S Y L A B U S

podstawy prawa karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_39S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter
odpowiedzialności karnej i akty prawne ją normujące. K_W13EP11

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu definicje przestępstwa w
rozumieniu prawa karnego i opisuje jego elementy strukturalne.
Określa i wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące odpowiedzialności
karnej w polskim systemie prawnym.

K_W11EP22

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kryteria opisania w polskim
prawie karnym zachowań jako czynów zabronionych w konsekwencji
przestępstw oraz charakteryzuje konsekwencje uznania zachowania
sprawcy za przestępstwo.

K_W13EP33

umiejętności

Potrafi wskazać i porządkuje kluczowe instytucje warunkujące
odpowiedzialność karną w prawie polskim. K_U01EP41

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść przepisów
prawnych dotyczących kluczowych instytucji prawa karnego. K_U01EP52

Potrafi praktycznie posługiwać się aparatem pojęciowym właściwym
dla prawa karnego. K_U07EP63

Potrafi w nowym stanie prawnym (przy zmianie przepisów)
wyprowadzać wnioski dotyczące nowej litery prawa. K_U01EP74

kompetencje społeczne

Jest gotów przy zmieniającym się stanie prawnym do stałego
pogłębiania wiedzy na temat podstaw i kryteriów odpowiedzialności
karnej.

K_K01EP81

Jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych w zakresie podstaw prawa
karnego.

K_K02EP92

Jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z potencjalną możliwością pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej za zachowania własne, jak i osób sobie
podległych.

K_K04EP103

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa i jego miejsce w systemie prawnym. Główne zasady prawa karnego i odpowiedzialności
karnej. Struktura i omówienie elementów przestępstwa. Sankcje w prawie karnym, ich charakterystyka i wymiar. Charakterystyka wybranych
typów czynów zabronionych z części szczególnej kodeksu karnego. Problematyka nauki o przestępstwie, a w jej ramach omówienie m.in.
elementów struktury przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność, karygodność, wina), okoliczności dekompletujących strukturę przestępstwa
(kontratypy, okoliczności wyłączające winę), form popełnienia przestępstwa (stadialnych oraz tzw. zjawiskowych), zbiegów przepisów i
przestępstw. Problematyka nauki o karze, a w jej ramach omówienie m.in. pojęcia kary, rodzajów kar (grzywna, ograniczenie wolności,
pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności), środków karnych, środków probacyjnych, środków
zabezpieczających, dyrektyw sądowego wymiaru kary, zagadnień nadzwyczajnego wymiaru kary (nadzwyczajne złagodzenie kary oraz
nadzwyczajne obostrzenie kary), kwestii przedawnienia i zatarcia skazania. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych z części
szczególnej kodeksu karnego.
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Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin z treści przekazanych podczas wykładu
Sprawdzian z treści przekazanych podczas ćwiczeń
Egzamin i sprawdzian w formie testu

Ocena ze sprawdzianu, jak i egzaminu wyliczana wg poniższej punktacji.
Za każde pytanie po 1 pkt.
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z egzaminu
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S Y L A B U S

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_27S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w
aspekcie działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach
wirtualnych.

K_W09EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą
na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w oparciu o
zgromadzony zasób informacji, przede wszystkim podejmowanie
działań przedsiębiorczych.

K_W14EP22

Student zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego
uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne, związane z
działaniem przedsiębiorczym i inne, przy uwzględnieniu możliwości
wykorzystywania informacji pozyskanej w Internecie oraz korzyści
wynikających z istnienia dóbr wirtualnych

K_W16EP33

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w
których uczestniczy, w szczególności zjawisk społecznych i
ekonomicznych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

K_U02EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu nauk o
przedsiębiorczości.

K_U07EP52

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, potrafi określić i
zaplanować rozwój zawodowy.

K_U19EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z
zakresu nauk o przedsiębiorczości, jest gotów do krytycznej analizy
posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunku
własnego rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się i
stałego podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji.

K_K01EP71

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne.

K_K05EP82

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem implementacji koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsięwzięciach
przedsiębiorczych.

K_K06EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Geneza i pojęcie przedsiębiorczości, rodzaje przedsiębiorczości, wybrane koncepcje przedsiębiorczości. Podstawowe zagadnienia
przedsiębiorczości i ekonomii - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, rynek, kapitał. Uwarunkowania przedsiębiorczości. Kompetencje
przedsiębiorcze, determinanty i sposoby rozwoju przedsiębiorstwa. Sektor małych i średnich przedsiębiorstwo - uwarunkowania, system i
instytucje wsparcia. Innowacyjność a przedsiębiorczość - pojęcie innowacyjności, zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, informacja a
innowacyjność. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Przedsiębiorczość akademicka (studencka) i rodzinna. Podstawowe prawne
zagadnienia rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa - modele prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania prawne.
Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przedsiębiorczości w branży prawniczej.

Wykład tradycyjny/Wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 32

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać
maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny:
poniżej 11 pkt (2.0)
11-12 (3.0)
13-14 (3.5)
15-16 (4.0)
17-18 (4.5)
19-20 (5.0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi 100% oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S

poprawna polszczyzna w praktyce
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3442_29S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię
umożliwiającą posługiwanie się poprawną polszczyzną K_W15EP11

umiejętności
Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie konstruować
wypowiedzi jak i rozwiązywać problemy językowe K_U16EP21

kompetencje społeczne
Ma świadomość poziomu swoich umiejętności językowych, jest
gotów do krytycznej oceny własnych i cudzych wypowiedzi K_K01EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Odmiana nazwisk polskich. Odmiana nazwisk obcych. Użycie wyrazów modnych. Zapożyczenia w polszczyźnie. Poprawność w użyciu
rzeczowników i liczebników. Czasowniki i wyrazy pomocnicze. Poprawność składniowa. Test poprawności językowej.

Praca z tekstem, dyskusja, analiza wybranych przykładów językowych, rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie testu poprawności językowej.
20 zdań do poprawy. Za każde zdanie 1 punkt. Punktacja:
18-20 bdb
16-17 db+
14-15 db
12-13 dst+
10-11 dst
0-9 ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.
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S Y L A B U S

praktyka
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_67S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie
działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach wirtualnych w
zakresie własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_W09EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą na
podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w oparciu o
zgromadzony zasób informacji w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_W14EP22

zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego
uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne i inne, przy
uwzględnieniu możliwości wykorzystywania informacji pozyskanej w
Internecie oraz korzyści wynikających z istnienia dóbr wirtualnych w
zakresie własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_W16EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną
wiedzę co do reguł prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w
prawie polskim, europejskim i międzynarodowym w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w ramach praktyk

K_U05EP52

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania,
opartych na analizie danego zjawiska społecznego, rozwiązań
złożonych i nietypowych problemów prawnych lub organizacyjnych
w zakresie własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_U06EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K02EP71

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu, jest gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K07EP82

Zajęcia praktyczne.Metody kształcenia
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Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Studenci mogą odbyć praktykę z chwilą zakończenia zajęć
przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów
przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny.
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S Y L A B U S

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_24S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej właściwe w sprawach
dotyczących działalności gospodarczej w Internecie.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz zna
ich znaczenie dla rynku wirtualnego.

K_W11EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego z
obszaru prawa gospodarczego publicznego z uwzględnieniem
działalności gospodarczej w Internecie.

K_W13EP33

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą
na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w zakresie
aktywności w Internecie w oparciu o zgromadzony zasób informacji.

K_W14EP104

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
gospodarczego publicznego oraz ich wpływ na kierunki i zakres
działań podejmowanych w Internecie, w szczególności dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
gospodarczego publicznego.

K_U07EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące prawa
gospodarczego publicznego.

K_U16EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu prawa gospodarczego publicznego (z uwzględnieniem
specyfiki działalności gospodarczej w Internecie), jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w tym
zakresie.

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, zwłaszcza w kontekście
regulacji publicznego prawa gospodarczego. K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań działalności
gospodarczej w Internecie związanych z wykonywaniem zawodu na
rynku wirtualnym.

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Prawo, państwo i gospodarka - pojęcie, istota i funkcje prawa gospodarczego publicznego, źródła publicznoprawnej regulacji działalności
gospodarczej, zasady tworzenia aktów prawnych z zakresu działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej i wolność
wykonywania zawodu a internetowa działalność gospodarcza (perspektywa krajowa i unijna). Zasady działalności gospodarczej według ustawy
- Prawo przedsiębiorców. Podstawowe pojęcia dla prawnych regulacji działalności gospodarczej, w tym: działalność gospodarcza i
przedsiębiorca. Podejmowanie, wykonywanie i zakończanie działalności gospodarczej według ustawy - Prawo przedsiębiorców,
ewidencjonowanie i rejestrowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem podejmowania działalności gospodarczej w Internecie.
Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej z uwzględnieniem problematyki internetowej
działalności gospodarczej. Kontrola działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki internetowej działalności gospodarczej. Wybrane
instrumenty prawne dotyczące internetowej działalności gospodarczej.

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (sprawdzian) składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za
każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_17S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
prowadzenia mediów społecznościowych w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji

K_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego i rolę mediów społecznościowych K_W07EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu wybranych mediów społecznościowych oraz ma
podstawową wiedzę ogólną z zakresu relacji społecznych, istotną w
zakresie aktywności w Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji o różnym stopniu wiarygodności

K_W15EP33

umiejętności

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych w mediach społecznościowych oraz potrafi
weryfikować zasoby informacji

K_U02EP41

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji dostępnych w mediach
społecznościowych oraz w oparciu o działanie bańki informacyjnej w
oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł prawnych i organizacyjnych
obrotu informacją w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

K_U05EP52

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować podstawowe
techniki, metody i narzędzia w celu opracowania regulaminów
działania mediów społecznościowych oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_U08EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem mediów społecznościowych oraz
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym

K_K04EP71

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych związanych z
funkcjonowaniem mediów społecznościowych, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania umiejętności pozyskiwania i
przetwarzania określonego zasobu informacji

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Rodzaje mediów społecznościowych. Znaczenie regulaminów w działalności mediów społecznościowych. Odpowiedzialność za udostępnianie
hiperłączy. Działanie mediów społecznościowych a regulacje prawne krajowe. Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych.
Prawo autorskie w mediach społecznościowych- wybrane aspekty. Bańki informacyjne.

prezentacja multimedialna, wykład problemowy, analiza aktów prawnych, dyskusja, praca indywidualna studenta
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

zadania otwarte (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury).
Na ocenę 3,0 ; od 50 %
Na ocenę 3,5 ; od 65 %
Na ocenę 4,0 ; od 75 %
Na ocenę 4,5 ; od 85 %
Na oceną 5 ; od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_23S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady konstruowania i
funkcjonowania podmiotów prywatnych zajmujących się
telemedycyną i e-zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony danych szczególnej kategorii

K_W03EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej związanej z
telemedycyną i e-zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania i przetwarzania informacji o pacjencie i jego stanie
zdrowia

K_W05EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji
o szczególnym statusie prawnym, w danych osobowych pacjenta i
jego bliskich

K_W10EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji niezbędnych dla prawidłowego
świadczeń usług telemedycznych

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych lub
organizacyjnych odnoszących się do telemedycyny i e-zdrowia K_U06EP52

potrafi komunikować się z pacjentem i jego bliskimi w ramach
organizacji świadczeń telemedycznych, prawidłowo posługując się
podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa, ekonomii i
informatyki technicznej

K_U07EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w zakresie telemedycyny i e-zdrowia

K_K03EP71

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z organizacją
świadczeń telemedycznych i e-zdrowia

K_K07EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie telemedycyny i e-zdrowia. Prawne aspekty komunikowania się na odległość z pacjentem. Telemedycyna w przepisach dotyczących
wykonywania zawodów medycznych. Zakres świadczeń telemedycznych. Źródła ryzyka świadczeń telemedycznych. Odpowiedzialność prawna
w zakresie świadczeń telemedycznych.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_22S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady
dotyczące prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz
wybranych form działalności rozrywkowej w internecie w obszarze
prawa autorskiego

K_W08EP11

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
administracyjnej kontroli funkcjonowania działalności hazardowej i
rozrywkowej w Internecie

K_W02EP22

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię dotyczące prowadzenia działalności hazardowej w
internecie oraz wybranych form działalności rozrywkowej w
internecie

K_W11EP33

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych dotyczących
prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz wybranych
form działalności rozrywkowej w internecie

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz wybranych
form działalności rozrywkowej w internecie

K_U07EP52

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prowadzenia
działalności hazardowej w internecie oraz wybranych form
działalności rozrywkowej w internecie

K_U15EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K05EP82

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do działalności hazardowej w internecie. Warunki urządzania gier hazardowych. Szkolenia z zakresu gier hazardowych. Reklama
gier hazardowych. Reglamentacja działalności gospodarczej w obszarze gier hazardowych. Daniny związane z urządzaniem gier hazardowych
(opłaty, dopłaty i podatki). Kary pieniężne za naruszenia w obszarze gier hazardowych. Charakter prawny działalności youtuberów.
Opodatkowanie działalności youtuberów. Prawo autorskie w działalności youtuberów. Charakter prawny działalności e-sportowców.
Opodatkowanie e-sportowców.

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu
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S Y L A B U S

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_45S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji

K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu, z
zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
zastosowania. Rozumie znaczenie rozwoju usług zaufania w tym
podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych

K_W11EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo posługując się
podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa i informatyki
technicznej w aspekcie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych oraz ich zastosowania, a także zagadnieniami
dotyczącymi podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych

K_U07EP31

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące technologie
informacyjne i komunikacyjne oraz ich zastosowanie. K_U16EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w aspekcie ich zastosowania, a
także zagadnieniami dotyczącymi podpisów elektronicznych i
pieczęci elektronicznych

K_K04EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i ich zastosowanie. Rozporządzenie e-IDAS, usługi zaufania. Podpis elektroniczny ,
pojęcie , rodzaje. Pieczęć elektroniczna, pojęcie. Rodzaje pieczęci.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów, Praca własna z zalecaną literaturąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie pisemne (praca pisemna/ esej/ recenzja).
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.
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S Y L A B U S

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_53S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego materialnego w zakresie prawnokarnych
instrumentów ochrony informacji i dóbr wirtualnych. K_W13EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego procesowego w zakresie prawnokarnych
instrumentów ochrony informacji i dóbr wirtualnych. K_W13EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
infobrokera, wykluczające możliwość naruszenia przepisów prawa
karnego w zakresie ochrony informacji o różnym statusie prawnym K_W04EP73

umiejętności

Student  potrafi generować rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych (w
zakresie, w jakim chodzi o ochronę informacji i dóbr wirtualnych) i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U12EP31

Student potrafi zebrać, analizować i interpretować teksty prawne i
teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych
i międzynarodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów
będących przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie formułować
twórczo własne opinie i wnioski.

K_U11EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do wskazywania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

'Informacje' i 'dobra wirtualne' - analiza pojęć z perspektywy prawa karnego. Analiza przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom
wirtualnym. Kryminologiczne aspekty przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym. Kryminalistyczne i procesowe aspekty
przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym. Prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych - ujęcie
europejskie i międzynarodowe.

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

2/2



S Y L A B U S

prawo bankowe w obrocie elektronicznym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_42S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu konstrukcje
prawne oraz zasady funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i
w Unii Europejskiej.

K_W01
K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu instytucje i
konstrukcje prawne z zakresu prawa bankowego, w tym również w
obrocie elektronicznym.

K_W02
K_W09EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy
funkcjonowania systemów płatności w obrocie bezgotówkowym, z
wykorzystaniem pieniądza bezgotówkowego.

K_W02
K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i
organizacyjne z zakresu prawa bankowego, z uwzględnieniem obrotu
elektronicznego.

K_U01EP41

Student potrafi po dokonaniu samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych informacji
rozróżnić rodzaje bankowości elektronicznej oraz wskazuje kierunki
jej rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

K_U05EP52

Student potrafi rozróżnić instrumenty wykorzystywane w
bankowości elektronicznej. K_U05EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami
prawa bankowego krajowego i unijnego. K_K01EP71

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu w zakresie prawa
bankowego.

K_K01
K_K02EP82

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w zakresie nowych
instrumentów wykorzystywanych w bankowości elektronicznej. K_K01EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Współczesne formy bankowości elektronicznej. Bankowość internetowa, mobilna i terminalowa - zadania. Zasady funkcjonowania rachunków
bankowych. Działalność kredytowa banków. Czynności bankowe w bankowości elektronicznej. Modele dystrybucji usług bankowych.
Elektroniczne formy płatności. Usługi płatnicze - regulacja prawna. Karty płatnicze w Polsce i na świecie. Bankowość elektroniczna w Polsce i
na świecie a konkurencyjność na rynku bankowym. Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej. Sieć bezpieczeństwa finansowego
na rynku bankowym. Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego. Historia bankowości elektronicznej. Pojęcie banku, instytucji
kredytowej, instytucji finansowej, spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. Pojęcie obrotu bezgotówkowego i gotówkowego. Rodzaje
bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. Rodzaje czynności bankowych, z uwzględnieniem czynności
wykorzystywanych w bankowości elektronicznej. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków. Usługi bankowości
elektronicznej. Instrumenty wykorzystywane w bankowości elektronicznej: pieniądz elektroniczny, karty płatnicze. Kredyty bankowe, pożyczki,
poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu bezgotówkowego. Innowacje technologiczne wykorzystywane w bankowości
elektronicznej.

Analiza stanów faktycznych z dyskusją., Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów., Praca w
grupach., Prezentacja multimedialna., Case study.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się: ćwiczenia zaliczeniem na ocenę, wykład egzaminem. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianów. Egzamin w formie testu złożonego z 2
części:
- teoretycznej (test jednokrotnego wyboru obejmuje 10 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź
spośród proponowanych 3 wersji),
- praktycznej (należy rozwiązać 5 kazusów; zadań).
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test (złożony z 2 części)
umożliwia uzyskanie 15 punktów. Zasady oceniania testu są następujące: - 15 pkt - bardzo dobry, - 14 pkt - dobry
plus, - 13-12 pkt - dobry, - 11-10 pkt - dostateczny plus, - 9-8 pkt - dostateczny, - poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S

prawo do informacji konsumentów i pacjentów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_18S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw człowieka, w szczególności prawa pacjenta i konsumenta do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym.

K_W06EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji dotyczących pacjentów i konsumentów, w tym prawa do
prywatności.

K_W10EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych dyscyplin (poza naukami
prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu relacji
społecznych, istotną w zakresie aktywności w Internecie oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym stopniu
wiarygodności.

K_W15EP33

umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne
z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji dot. pacjentów i konsumentów. K_U13EP41

Student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prawa Internetu oraz
prawa ochrony informacji dot. pacjenta i konsumenta, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych
źródeł.

K_U15EP52

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania informacjia
temat pacjentów i konsumentów oraz wykonywania czynności
prawnych i faktycznych w Internecie

K_U17EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji dot. pacjenta i konsumenta. K_K04EP71

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu informacji

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Konstytucyjne aspekty prawa pacjenta/konsumenta do informacji. Pojęcie i zakres prawa do prywatności. Realizacja obowiązku informacyjnego
względem pacjenta. Realizacja obowiązku informacyjnego względem konsumenta. Zasady udostępniania informacji pacjentowi. Zasady
udostępniania informacji konsumentowi.
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Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).

Sprawdzian (max. 1
20 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_33S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa do Internetu i
informacji  w procesach ochrony praw człowieka i zasad włączania
organów ochrony prawnej w te procesy.

K_W02EP11

Student charakteryzuje prawo do Internetu i informacji, przypisując
je do odpowiedniej generacji praw człowieka.

K_W06
K_W07EP22

Student wyciąga wnioski z analizy dokumentów dotyczących praw
człowieka oraz dokonuje wykładni ich postanowień. K_W06EP33

Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie główne trendy w
dyskursie na temat ochrony praw człowieka i ich roli na forum
międzynarodowym.

K_W07EP64

umiejętności

Student rozwiązuje stany faktyczne dotyczące kluczowych zagadnień
prawa do Internetu i informacji w systemie ochrony praw człowieka. K_U08EP41

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania skarg i
wniosków zmierzających do ochrony praw człowieka. K_U15EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotowy na współpracę z otoczeniem w zakresie analizy
sytuacji geopolitycznej, w której uczestniczą podmioty prawa
międzynarodowego.

K_K05EP71

Student zachowuje krytyczny stosunek do prezentowanych w
literaturze przedmiotu poglądów. K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Prawo do Informacji i prawo do Internetu jako prawa człowieka. Ewolucja pojęcia. Źródła międzynarodowej ochrony prawa do Informacji i prawa
do Internetu. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w aktach wiążących i niewiążących Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w regionalnych aktach prawa międzynarodowego (ze
szczególnym uwzględnieniem prawa UE). Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony prawa do Internetu i prawa do informacji.

Prezentacje multimedialne, Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, Analiza tekstów prawnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian (zaliczenie na ocenę) w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
5.0 bardzo dobry (bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

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 (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -
punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawo pracy w dobie informatyzacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_61S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter prawa
pracy i jego relację do innych nauk w zakresie funkcjonowania
Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
statusie prawnym

K_W01EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania reguły
i ograniczenia prawnej dopuszczalności pozyskiwania informacji o
osobach zatrudnionych przez osoby zbierające informacje dla
potencjalnych pracodawców.

K_W04EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw pracowniczych, w szczególności zagrożeń dla tych praw
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym

K_W06EP33

umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować reguły zatrudnienia
pracowniczego i niepracowniczego przy użyciu standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji o
specyfice wykonywanej pracy (w szczególności w zakresie usług
internetowych i infobrokerskich)

K_U03EP41

Student posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie konkretnych stanowisk pracy
związanych z funkcjonowanie Internetu i pozyskiwania informacji,
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych lub
organizacyjnych związanych ze stosowaniem prawa pracy.

K_U06EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej
decyzji co do stworzenia stanowiska pracy oraz zastosowania
określonego typu zatrudnienia pracowniczego albo
niepracowniczego

K_U11EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
osób zatrudnionych, związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym na potrzeby wykonywanej pracy i dla celów prywatnych
przy użyciu infrastruktury pracodawcy.

K_K04EP71

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu, odnoszących się do prawidłowego
identyfikowania i przestrzegania praw i obowiązków pracowniczych.

K_K07EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Nowe technologie a polityka work-life balance i flexibility na rynku pracy
. Technologie kryptograficzne na rynku pracy (kryptowaluty, DApps i inne). Telepraca w rozumieniu Kodeksu pracy. Wykorzystanie sztucznej
inteligencji (AI) w zatrudnieniu (inteligentne systemy motywacyjne, rekrutacja z wykorzystaniem Boot'ów i zaawansowanych aplikacji
headhunterskich, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników przez AI, terminale płatnicze na usługach działów płac). Elektroniczna
dokumentacja pracownicza. Ochrona prawna osób pracujących w tzw. elastycznym stosunku pracy. Technologie cyfrowe (digitalizacja) i ich
wpływ na gospodarkę oraz prawo pracy. Pojęcie i ogólna charakterystyka elektronicznej technologii zatrudnienia
. Elektroniczne platformy zatrudnienia (typu Uber, Bolt i inne), status ich uczestników oraz wzajemne prawa i obowiązki
. Metody i zakres dopuszczalnej kontroli pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (programy śledzące aktywność, monitoring
audio-wizualny, elektroniczna ewidencja czasu pracy, w tym czytniki linii papilarnych i tęczówki oka, kontrola korespondencji elektronicznej).
Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników (zakres dopuszczalnego gromadzenia danych przez pracodawców i
przedsiębiorców, sposoby ochrony, odpowiedzialność prawna). Prognozy rozwoju elektronicznych technologii zatrudnienia i ich przyszłość.

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z
przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów. Praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian z przedmiotu (wykład), jak i kolokwium (ćwiczenia) odbywają się w formie pisemnego testu składającego
się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, za każde pytanie 1 pkt.
6 pkt - dst
7 pkt - dst plus
8 pkt - db
9 pkt - db plus
10 pkt - bdb.
W razie gdyby zachowanie formy pisemnej było niemożliwe, niecelowe lub znacznie utrudnione - możliwe jest
przeprowadzenie sprawdzianu lub kolokwium w formie ustnej. Przebieg sprawdzianu lub kolokwium ustnego będzie
utrwalony w formie pisemnej poprzez sporządzenie protokołu z odpowiedzi studenta. Student otrzymuje na
sprawdzianie lub kolokwium ustnym 3 pytania. Za każde pytanie może otrzymać maksymalnie 1 pkt. Oto sposób
ustalania oceny na sprawdzianie lub kolokwium ustnym: 3 pkt - ocena bardzo dobra 2,75 pkt - ocena dobra plus 2,50 -
2,25 pkt - ocena dobra 2,00 pkt - ocena dostateczna plus 1,75 pkt - ocena dostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu (wykład).
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S Y L A B U S

prawo telekomunikacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej i gospodarczej
właściwych w sprawach wynikających z prawa telekomunikacyjnego. K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w
kontekście prawnych ram działalności na rynku
telekomunikacyjnym.

K_W05EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa telekomunikacyjnego. K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
telekomunikacyjnego oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności obejmujących
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U01EP41

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie zadań problemowych
dotyczących prawa telekomunikacyjnego.

K_U16EP52

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej zagadnień
teoretycznych i praktyki prawa telekomunikacyjnego, przedstawiając
i oceniając różne stanowiska oraz dyskutując o nich. K_U10EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
dziedziny prawa telekomunikacyjnego, jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia.

K_K01EP71

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu dotyczącego regulacji prawnych z obszaru prawa
telekomunikacyjnego.

K_K03EP82

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
prawa telekomunikacyjnego związanych z funkcjonowaniem
Internetu oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym.

K_K04EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawowe definicje prawa telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne). Regulowanie rynku telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne). Ochrona
użytkowników końcowych, usługi powszechne (zajęcia praktyczne). Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją (zajęcia praktyczne).
Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne, infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe (zajęcia praktyczne).
Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych, bezpieczeństwo i integralność sieci i usług telekomunikacyjnych
(zajęcia praktyczne). Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (zajęcia
praktyczne). Opłaty telekomunikacyjne (zajęcia praktyczne). Organy właściwe w sprawach telekomunikacji, postępowanie przed Prezesem UKE
oraz postępowanie odwoławcze (zajęcia praktyczne). Istota, specyfika, źródła, ratio legis i znaczenie prawa telekomunikacyjnego. Regulacja
rynku telekomunikacyjnego oraz uwarunkowania prowadzenia działalności na rynku telekomunikacyjnym. Świadczenie usług
telekomunikacyjnych, usługi powszechne. Ustrojowe i proceduralne aspekty prawa telekomunikacyjnego (rozstrzyganie sporów, postępowania
przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowanie odwoławcze).
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Wykład/wykład z prezentacją, Ćwiczenia - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia
administracji, prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów związanych z prawem telekomunikacyjnym

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów,
łącznie maksymalnie 10 punktów.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 6 pkt - niedostateczny
6 - dostateczny
7 - dostateczny plus
8 - dobry
9 - dobry plus
10 - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego składającego
się z 10 pytań testowych (10 pytań x 1 pkt = maksymalnie 10 pkt). Ocena kolokwium: poniżej 6 pkt - niedostateczny, 6
- dostateczny, 7 - dostateczny plus, 8 - dobry, 9 - dobry plus, 10 - bardzo dobry.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawo własności intelektualnej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_13S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje dotyczące prawa
własności intelektualnej w Internecie , w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_W06EP11

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie prawa własności intelektualnej
w Internecie oraz prawa ochrony informacji z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

K_U15EP21

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym w zakresie
prawa własności intelektualnej w internecie

K_K04EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Własność intelektualna. Ochrona własności intelektualnej-podstawy prawne. Naruszenie własności intelektualnej w sieci internet. Sankcje za
naruszenie własności intelektualnej w internecie. Patent. Ochrona patentowa programów komputerowych. Programy komputerowe w systemie
ochrony prawnoautorskiej. Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia własności intelektualnej.
Piractwo komputerowe.

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt
do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania
poszczególnych ocen końcowych przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

1/2
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S Y L A B U S

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_44S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego materialnego w zakresie problematyki
przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności w Internecie.

K_W13EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego procesowego w zakresie problematyki
przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności w Internecie.

K_W13EP22

umiejętności

Student  potrafi generować rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych (w
zakresie, w jakim chodzi o przeciwdziałanie przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie) i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U12EP31

Student potrafi zbierać, analizować i interpretować teksty prawne i
teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych
i międzynarodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów
będących przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie formułować
twórczo własne opinie i wnioski.

K_U11EP42

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz grupy dla
wspólnego wykonywania zadań, określając priorytety, zasady
współdziałania i zakładane efekty; potrafi współdziałać z innymi
osobami w ramach prac zespołowych

K_U20EP73

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do wskazywania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wolność seksualna - charakterystyka w kontekście prawa karnego. Obyczajność - charakterystyka w kontekście prawa karnego. Przestępczość
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - ogólna charakterystyka z perspektywy polskiego prawa karnego materialnego. Przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich jako szczególny przykład przestępczości przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - charakterystyka z perspektywy polskiego prawa
karnego materialnego. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - aspekty kryminologiczne. Przestępczość
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - aspekty procesowe i kryminalistyczne.

prezentacja multimedialna, weryfikacja przez obserwację w trakcie zajęć praktycznych związanych z analizą stanów
faktycznychMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

2/2



S Y L A B U S
Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_3S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte w
problematyce wykładuEP11

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki wykładuEP21

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na podstawie literatury
przedmiotuEP32

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny poziomu
swojej wiedzyEP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu,
odesłanie studenta do literatury uzupełniającej. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego.
Podsumowanie i konkluzje końcowe.

WykładMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

1/1



S Y L A B U S
Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_4S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte w
problematyce wykładuEP11

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki wykładuEP21

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na podstawie literatury
przedmiotuEP32

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny poziomu
swojej wiedzyEP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu,
odesłanie studenta do literatury uzupełniającej. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego.
Podsumowanie i konkluzje końcowe.

WykładMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

1/1



S Y L A B U S

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_59S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski, semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2, 3 4, 5, 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z zakresu
prawa autorskiego w zakresie adekwatnym do potrzeb
przygotowania pracy dyplomowej

K_W08EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji w języku polskim i języku
obcym w zakresie adekwatnym do problematyki pracy dyplomowej

K_W11EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania
Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z tego zakresu

K_W12EP33

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną
wiedzę co do reguł prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w
zakresie przygotowywanej pracy dyplomowe

K_U05EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i
analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_U11EP52

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie prawa Internetu oraz prawa
ochrony informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych oraz innych źródeł

K_U15EP63

kompetencje społeczne

est gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_K03EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_K04EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania, syntetyzowania, abstrahowania, porównywania,
uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku
administracja. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy. Zasady przywoływania
wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów zamieszczanych w pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy dyplomowej:
ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu pracy dyplomowej; bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań
prowadzonych przez seminarzystów. Bieżąca kontrola postępów pracy. Etyka w badaniach naukowych. Omówienie przebiegu i przedmiotu
egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału.
Korzystanie z Bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line (Książnica Szczecińska, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka
Narodowa), a także stron internetowych instytucji naukowych, gospodarczych i politycznych.

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska
judykatury i doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 4, 5 i 6 semestrze. Zaliczenie semestru 4 i 5 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora, zaliczenie z oceną Zaliczenie semestru 6 - na podstawie aktywności na seminarium oraz złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

2/2



S Y L A B U S

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3439_57S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości zastosowania
systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania
informacji.

K_W12EP11

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej znaczenie w
działaniu podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji, K_W15EP22

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności w
Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
stopniu wiarygodności

K_W15EP33

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych, dotrzeć do
źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność zawartych w nim
danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U17EP41

potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie
do potrzeb różnych organizacji w szczególności w celu
przygotowania i opracowania tekstów aktów prawnych.

K_U08EP52

student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się K_U19EP73

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w
zakresie szybko rozwijających się technologii informacyjnych. K_K01EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja, wiedza). Środki techniczne i programowe
współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne. System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii
informacyjnych. Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych.
System operacyjny - oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. Sieć
komputerowa - struktura, podstawowe usługi. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi, korespondencja seryjna). Arkusze kalkulacyjne -
struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy
zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym, VB - podstawy. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie
zawartości slajdu, zmiana układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy slajdami).
Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacji. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe
usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich wykorzystywania. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji,
serwisy usług cyfrowych administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Internet - bezpieczeństwo informacji
przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis
elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej. Internet - Informacja prawna
w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych, elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce,
Systemy Informacji Prawnej: ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex. Sprawdzian końcowy.

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_40S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości zastosowania
systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania
informacji.

K_W12EP11

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej znaczenie w
działaniu podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji, K_W15EP22

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności w
Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
stopniu wiarygodności

K_W15EP33

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych, dotrzeć do
źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność zawartych w nim
danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U16EP41

potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie
do potrzeb różnych organizacji w szczególności w celu
przygotowania i opracowania tekstów aktów prawnych.

K_U08EP52

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w
zakresie szybko rozwijających się technologii informacyjnych. K_K01EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja, wiedza). Środki techniczne i programowe
współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne. System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii
informacyjnych. Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych.
System operacyjny - oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. Sieć
komputerowa - struktura, podstawowe usługi. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi, korespondencja seryjna). Arkusze kalkulacyjne -
struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy
zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym, VB - podstawy. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie
zawartości slajdu, zmiana układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy slajdami).
Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacj. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe usługi
internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich wykorzystywania. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji,
serwisy usług cyfrowych administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Internet - bezpieczeństwo informacji
przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis
elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej. Internet - Informacja prawna
w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych, elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce,
Systemy Informacji Prawnej: ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex.

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100 % oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_51S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i
rozwoju sztucznej inteligencji, w tym również zasady komunikacji
elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji

K_W07EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji
niejawnych, danych osobowych, oraz możliwości wykorzystywania
technologii teleinformatycznych w administracji, a także znaczenie
informatyzacji w administracji publicznej

K_W10EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania
Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z zakresu cyberbezpieczeństwa w łączności elektronicznej i
narzędzi informatycznych w zarządzaniu informacją

K_W12EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji, a także zasady bezpieczeństwa systemów i narzędzi
teleinformatycznych

K_U01EP41

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne
z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem
systemów i narzędzi informatycznych

K_U03EP52

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się. K_U19EP83

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym, oraz potrafi
ocenić przydatność rozwiązań systemowych w zarządzaniu
informacją

K_K04EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy,  w szczególności w aspekcie identyfikacji zagrożeń
systemowych

K_K05EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Dostęp do informacji publicznej, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych - zagadnienia
wstępne. Zasady komunikacji elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego

. Technologie teleinformatyczne w administracji. Informatyzacja administracji publicznej. Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
informacją
. Cyberbezpieczeństwo w łączności elektronicznej. Dokumentacja elektroniczna a integralność, poufność i dostępność informacji.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test i jedno pytanie otwarte). Ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Za każde
pytanie testowe można uzyskać jeden punkt, a w przypadku pytania otwartego - 0 pkt, 0,25  pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1
pkt.
Ocena ustalana jest w następujący sposób:
poniżej 50% - ocena niedostateczna
od 50 % - ocena dostateczna
od 65% - ocena dostateczny +
od 75% - ocena dobra
od 85% - ocena dobry +
od 90% - ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt (test
jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny końcowej.
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S Y L A B U S

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3434_26S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania
działalności zawodowej w ramach studiowania kierunku studiów. K_W16EP11

umiejętności
Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. K_U16EP21

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjneEP42

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i
otoczenia, w tym przestrzega bezpieczeństwa K_K06EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej;
obowiązki uczelni, przełożonych  w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i  nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i
chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i zajęciach terenowych: unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe).
. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy. Podstawy prawne w zakresie ochrony
p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i
w innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, prowadzenie resuscytacji
krążeniowo oddechowej (RKO).

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP-uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu nie jest wystawiana.
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S Y L A B U S

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3461_5S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

EP11

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.EP22

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.EP33

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

EP44

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

EP51

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.EP62

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

EP73

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

EP81

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz
danych. Polska
Bibliografia Prawnicza.

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.
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S Y L A B U S

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ2362_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi chmurowych
Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz uczelni.EP11

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćEP22

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowejEP33

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnegoEP41

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z wykładowcą i
pracownikami uczelniEP52

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i przystąpić
prawidłowo do egzaminu/zaliczenia onlineEP63

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi studentami
i wykładowcami w trybie pracy zdalnejEP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Obsługa platformy e-learningowej. Komunikacja elektroniczna na uczelni.

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

1/1



S Y L A B U S

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_52S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej w
obszarze cywilnoprawnych aspektów stosowania sztucznej
inteligencji oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji  w języku
polskim.

K_W11EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego. K_W07EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa cywilnego w zakresie nowych
technologii.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
i zjawisk społecznych związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i
jej wpływem na stosunki umowne.

K_U02EP41

Student potrafi ocenić stopień wiarygodności źródła pozyskiwanych
informacji. K_U05EP52

Student potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu o wiedzę o
nowych technologiach i ich cywilistycznych aspektach. K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
sztucznej inteligencji i nowych technologii. K_K01EP71

Student jest gotów do kreatywnego i operatywnego myślenia oraz
działania uwzględniając aspekty prawne cywilistycznego
wykorzystania sztucznej inteligencji.

K_K05EP82

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu
związanego stosowaniem sztucznej inteligencji i nowych technologii. K_K02EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie inteligencji i sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja a osobowość prawna. Reprezentacja osoby fizycznej lub prawnej przez SI
. Zasady moralności SI a pozaprawne wartości prawa cywilnego. Odpowiedzialność za działania SI a dotychczasowy stan prawa cywilnego.
Znaczenie Blockchain dla stosunków cywilnoprawnych. Zagadnienie inteligentnych kontraktów. Cyfrowe waluty jako środek umarzania
zobowiązań.

Wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.
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S Y L A B U S

świadczenie usług drogą elektroniczną
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_35S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji  w języku polskim

K_W11EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego K_W07EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa zobowiązań i prawa cywilnego części ogólnej w
zakresie następstw aktywności w Internecie

K_W13EP33

umiejętności

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych związanych z rozwojem nowych technologii i ich
wpływem na stosunki umowne

K_U02EP41

potrafi  ocenić stopień wiarygodności źródła pozyskiwanych
informacji. K_U05EP52

potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu o wiedzę o nowych
technologiach i ich cywilistycznych aspektach K_U07EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
świadczenia usług drogą elektroniczną K_K01EP71

jest gotów do kreatywnego i operatywnego myślenia oraz działania
uwzględniając aspekty prawne świadczenia usług drogą
elektroniczną

K_K05EP82

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu związanego ze świadczeń
usług drogą elektroniczną

K_K02EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do prawa nowych technologii. Obszary harmonizacji w sferze normowania aspektów funkcjonowania społeczeństwa
informacyjnego. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie komunikacji elektronicznej. Technologie informacyjne a społeczeństwo
informacyjne
. Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość
. Pojęcie i typy tzw. umów elektronicznych
. Charakterystyka umowy o dostęp do sieci teleinformatycznej
. Charakterystyka umowy o dostawę sieci teleinformatycznej. Charakterystyka umowy o dostawę usług w sieci. Umowa o pozycjonowanie
strony internetowej. Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

.
wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10
pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

2/2



S Y L A B U S

wstęp do prawoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_28S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia
prawoznawstwa. K_W11EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje norm
postępowania (w tym norm prawnych), źródła norm prawnych,
sposób ich tworzenia, strukturę oraz sposób dokonywania zmian. K_W01EP22

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu cechy systemu prawnego
oraz rodzaje więzi występujących w systemie. K_W15EP33

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami
prawa i prawoznawstwa. K_U07EP41

Posiada umiejętność wyszukiwania i kwalifikowania norm
postępowania regulujących określone sfery życia społecznego K_U02EP52

Posiada umiejętność prezentacji problemów związanych z prawem
Internetu i ochroną informacji oraz prowadzenia dyskusji z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych K_U06EP63

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności w
zakresie posługiwania się terminologią prawną i prawniczą K_K01EP71

Wykazuje gotowość poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania
w konfrontacji z osobowymi i nieosobowymi źródłami wiedzy. K_K03EP82

Formułuje problemy oraz poszukuje optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania niewłaściwych postaw. K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Norma postępowania -  Obowiązywanie normy
. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych
. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych. Rodzaje aktów normatywnych: Konstytucja - Ustawa i akty o mocy ustawy - Akty wykonawcze i
inne akty podustawowe - Akty powszechnie obowiązujące a akty o charakterze wewnętrznym - Powiązania między aktami normatywnymi - Akty
normatywne Unii Europejskiej. Proces tworzenia prawa. Znajomość prawa - Ogłoszenie aktu normatywnego - Dzienniki urzędowe - Inne formy
przekazywania informacji o prawie - Ignorantia iuris nocet
. Stosowanie prawa - Etapy stosowania prawa - Typy stosowania prawa. Realizowanie i przestrzeganie prawa - Pojęcie realizowania i
przestrzegania normy - Czynniki
wpływające na przestrzeganie normy - Rodzaje sankcji - Warunki efektywności sankcji - Postawy wobec prawa
. Podmioty prawa - Pojęcie podmiotu prawa - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych- Osoby prawne. Sytuacje prawne - Pojęcie
sytuacji prawnej - Podstawowe sytuacje prawne - Pochodne sytuacje prawne (uprawnienie i kompetencja) - Złożone sytuacje prawne - Prawo
przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym - Prawa człowieka i obywatela. Stosunek prawny - Stosunek faktyczny a stosunek tetyczny -
Stosunek prawny - Podmiot,
przedmiot i treść stosunku prawnego - Powstawanie stosunków prawnych
. Prawo a inne regulatory zachowań - Prawo i wartości - Kultura prawna - Wielość systemów
normatywnych - Normy moralne i obyczajowe - Relacje między prawem a moralnością i normami obyczaju

. Wykładnia przepisów prawnych - Zadania wykładni - Fazy wykładni - Rodzaje dyrektyw wykładni

. Pojęcie i funkcje prawa -  Prawo jako zjawisko społeczne - Prawo jako zjawisko polityczne. -  Funkcje prawa

. Norma postępowania - Obowiązywanie normy

. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych

. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych

. Akt normatywny - Rodzaje aktów normatywnych

. System prawa - System civil law i common law  -  Formalne cechy systemu prawa

. Obowiązywanie prawa

. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu

. Język prawny i język prawniczy - Charakterystyka języka tekstów prawnych

. Wykładnia przepisów prawnych

.

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład).
Prezentacja multimedialna (wykład i ćwiczenia).
Analiza tekstów z dyskusją (ćwiczenia).
Opracowanie projektu (ćwiczenia).
Gry symulacyjne (ćwiczenia).
Praca w grupach (ćwiczenia).

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia: łączna suma punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi na pytania sformułowane w
pisemnym  teście jednokrotnego wyboru (15 pytań) oraz max. 5 punktów możliwych do uzyskania za aktywność na
zajęciach oraz przygotowanie zadań zleconych przez prowadzącego .
Ocena wystawiana za łącznie uzyskaną sumę punktów:
11 - 12 pkt: ocena - dostateczny,
13 - 14 pkt: ocena - dostateczny plus
15 - 16 pkt: ocena - dobry
17 -18 pkt: ocena - dobry plus
19-20 pkt: ocena - bardzo dobry

Wykład: zaliczenie z oceną w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru (20 pytań).

Test obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Test jednokrotnego wyboru, obejmuje 20 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.

Warunki zaliczenia:
11 - 12 poprawnych odpowiedzi: ocena - dostateczny,
13 - 14 poprawnych odpowiedzi: ocena - dostateczny plus
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

15 - 16 poprawnych odpowiedzi: ocena - dobry
17 -18 poprawnych odpowiedzi: ocena - dobry plus
19-20 poprawnych odpowiedzi: ocena - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda wyliczenia oceny - średnia ważona.
Waga oceny z ćwiczeń - 0,5.
Waga oceny z wykładu - 0,5.
Przy wyliczeniu oceny końcowej wynik należy zaokrąglić w górę.
Przykład wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z ćwiczeń 5,0 i ocena z wykładu 4,0 - ocena z przedmiotu 4,5
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S Y L A B U S

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3451_55S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2 3, 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na organizm
człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej, a
także zasad organizacji zajęć ruchowych.

EP11

Identyfikuje relacje między wiekiem, zdrowiem,aktywnością fizyczną,
sprawnością motoryczną kobiet i mężczyzn.EP22

umiejętności

Opanował umiejętności ruchowe z zakresu gier zespołowych,
sportów indywidualnych, turystyki kwalifikowanej oraz przydatnych
do organizacji i udziału w grach i zabawach ruchowych,sportowych i
terenowych

EP31

Potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny do realizacji
poszczególnych zadań technicznych i taktycznych w
poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności
turystycznorekreacyjnej.

EP42

Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia oraz
kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej na całe
życie.

EP53

kompetencje społeczne

Promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i aktywności
fizycznej oraz kształtuje własneu podobania z zakresu kultury
fizycznej.

EP61

Troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
różnorodne formy aktywności fizyczneEP72

Podejmuje się organizacji wszelkich form aktywności fizycznej,
rywalizacji sportowej w swoim miejscu zamieszkania, zakładu pracy
lub regionie.

EP83

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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1. Do wyboru:
1) aerobic/taniec, 2) sporty indywidualne, 3) turystyka kwalifikowana, 4) gry zespołowe.
2. Aerobik / taniec: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych, wzmocnienie
mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych,zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu, świadomość ciała,
znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń
3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo,
łyżwiarstwo): poprawa ogólnej sprawności fizycznej,nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu, wdrożenie do
samodzielnych ćwiczeń fizycznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu, gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,organizacja turniejów i zawodów ,
udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udział w zawodach sportowych(Akademickie Mistrzostwa Polski,
Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy)
4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy): nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na
nartach i rowerze; poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej; nauka umiejętności posługiwania
się sprzętem turystycznym (narty, rower, kajak); przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych;
elementy survivalu; nauka organizacji spływów kajakowych,rajdów rowerowych i zawodów narciarskich; udzielanie pierwszej pomocy i nauka
resuscytacji krążeniowooddechowej.
5. Gry zespołowe: sposoby poruszania się po boisku, doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry, fragmenty gry i gra
szkolna, gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych, przepisy gry i zasady sędziowania, organizacja turniejów w grach zespołowych,
udział w zawodach sportowych (Akadem. 1. Do wyboru:
1) aerobic/taniec, 2) sporty indywidualne, 3) turystyka kwalifikowana, 4) gry zespołowe.
2. Aerobik / taniec: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych, wzmocnienie
mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych,zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu, świadomość ciała,
znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń
3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo,
łyżwiarstwo): poprawa ogólnej sprawności fizycznej,nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu, wdrożenie do
samodzielnych ćwiczeń fizycznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu, gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,organizacja turniejów i zawodów ,
udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udział w zawodach sportowych(Akademickie Mistrzostwa Polski,
Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy)
4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy): nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na
nartach i rowerze; poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej; nauka umiejętności posługiwania
się sprzętem turystycznym (narty, rower, kajak); przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych;
elementy survivalu; nauka organizacji spływów kajakowych,rajdów rowerowych i zawodów narciarskich; udzielanie pierwszej pomocy i nauka
resuscytacji krążeniowooddechowej.
5. Gry zespołowe: sposoby poruszania się po boisku, doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry, fragmenty gry i gra
szkolna, gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych, przepisy gry i zasady sędziowania, organizacja turniejów w grach zespołowych,
udział w zawodach sportowych (Akadem.

Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa. Metody realizacji zadań
ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające),kreatywne (twórcze). Metody
przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne,kreatywne, prób i błędów

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8SPRAWDZIAN

EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny z przedmiotu nie wylicza się.
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S Y L A B U S

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_21S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada wiedzę z zakresu systemów informatycznych obiegu
dokumentów, zna typowe funkcje rozwiązań informatycznych tego
typu

K_W11EP11

Zna różne formy dokumentacji, procesy ich powstawania w
podmiotach prywatnych oraz rozumie terminologię i zasady
teoretyczne nauki o dokumencie

K_W15EP22

Zna i rozumie podstawowe regulacje prawne oraz wymogi
praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w podmiotach
prywatnych

K_W05
K_W10EP33

umiejętności

Potrafi dobrać i wykorzystać narzędzia teleinformatyczne oraz
stosuje zasady teoretyczne archiwistyki i nauki o dokumencie w
działalności dokumentacyjnej prowadzonej w podmiotach
prywatnych.

K_U02
K_U03EP41

kompetencje społeczne
Potrafi odpowiedzialnie postępować z informacją zarówno publiczną,
jak prywatną, którą zawiera dokumentacja podmiotów prywatnych. K_K06EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Informacja i wiedza w zarządzaniu podmiotem prywatnym. Dokument, dokument w formie elektronicznej. Metody uwierzytelniania dokumentów.
Dokumentacja, przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w przedsiębiorstwie (sekretariat, księgowość oraz kadry). Kryteria
podziału dokumentacji. Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w podmiotach
prywatnych. Podstawowe procesy zarządzania dokumentacją: rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikacja oraz archiwizacja. Przetwarzanie
dokumentów jako jeden z procesów związanych z działalnością podmiotów prywatnych. Zarządzanie dokumentacją a efektywność działani.
System Zarządzania Dokumentami (DMS) - funkcjonalność systemu, gromadzenie i porządkowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów
papierowych do systemu informatycznego, procedury rejestrowania dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie wersjami
dokument. Baza dokumentów kluczowych. Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji. Bezpieczeństwo dokumentów - poufność,
integralność i dostępność. Technologia blockchain. Globalny obieg dokumentów - elektroniczna wymiana danych (EDI), zalety i typowe
zastosowania. Wdrożenie systemów workflow/obiegu dokumentów - kryteria wyboru optymalnego rozwiązania adekwatnego do podmiotu,
harmonogram prac wdrożeniowych, przyczyny sukcesów i porażek. Problem dokumentacji likwidowanego podmiotu - uwarunkowania prawne.
Archiwizacja dokumentacji.

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusjana zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze
średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_10S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej w zakresie obiegu
dokumentów oraz pojęcia i terminologię właściwą dla informatyki i
telekomunikacji dotyczącą funkcjonowania ww. organów w
przestrzeni wirtualnej

K_W02
K_W12EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji w aspekcie informatyzacji w obszarze
obiegu i zarządzania dokumentacją.

K_W07EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji
niejawnych, danych osobowych w aspekcie stosowania
prawidłowych reguł zarządzania dokumentacją w sektorze
publicznym i prywatnym.

K_W10EP33

umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować proces archiwizacji
dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym z wykorzystaniem
standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie
przetwarzania informacji.

K_U03EP41

Student posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie problemów dotyczących
złożonych i nietypowych problemów związanych z obiegiem
dokumentów.

K_U06EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
oznaczyć dokumenty oraz zaplanować i zorganizować ich obieg w
podmiocie publicznym.

K_U11EP63

Student potrafi prawidłowo zastosować narzędzia informatyczne i
prawne odnoszące się do obiegu dokumentów w podmiotach
publicznych.

K_U17EP104

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu obiegu i zarządzania dokumentacją w sektorze publicznym,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w
obszarze obiegu dokumentów.

K_K01EP71

Student jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu nie
tylko w aspekcie merytorycznym, ale również w aspekcie
prawidłowego kwalifikowania, przetwarzania i obiegu dokumentów. K_K02EP82

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów odnoszących się do zarządzania dokumentacją oraz do
zasięgania opinii w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i dokumentami elektronicznymi, przepisy
kancelaryjne. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Instrukcja kancelaryjna. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Dziennikowy i
bezdziennikowy system kancelaryjny. Czynności kancelaryjne w systemie EZD. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym. Zasady
rejestracji dokumentów, znakowania spraw, prowadzenia ich metryki oraz podział dokumentacji. Analiza obiegu dokumentów w wybranym
urzędzie administracji publicznej.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

zarządzanie informacją w sektorze finansowym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_6S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania informacją. K_W01EP11

Student zna strukturę sektora finansowego i jednostki wchodzące w
jego skład. K_W16EP22

Student zna procedury zarządzania informacją w sektorze
finansowym.

K_W02
K_W13
K_W15

EP33

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, zidentyfikować
ewentualne słabe ogniwa (wady, nieprawidłowości, błędy) w danej
procedurze zarządzania informacją.

K_U03
K_U05
K_U07

EP41

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, stworzyć
podstawową procedurę zarządzania informacją.

K_U08
K_U11
K_U16

EP52

kompetencje społeczne

Student ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności,
pozwalających mu samodzielnie rozstrzygać podstawowe
zagadnienia (problemy, wyzwania) dotyczące zarządzania informacją,
zwłaszcza w sektorze finansowym

K_K03
K_K05EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Analiza stanów faktycznych nt. zarządzania informacją w jednostkach sektora finansów publicznych połączona z dyskusją i formułowaniem
zalet i wad danych procedur zarządzania informacją w tych jednostkach. Przygotowywanie pism lub innych przydatnych dokumentów z zakresu
zarządzania informacją w sektorze finansowym. Przygotowywanie pism lub innych przydatnych dokumentów z zakresu zarządzania informacją
w sektorze finansowym. Wykład problemowy nt. zarządzania informacją w sektorze finansowym. Wykład problemowy nt. szczególnych
procedur zarządzania informacją w sektorze finansowym (procedura RODO, tajemnica skarbowa, tajemnica bankowa itp.). Wykład problemowy
nt. sektora finansowego i jednostek wchodzących w jego skład.

Wykład problemowy. Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Prezentacja multimedialna, analiza stanów
faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i napisanego przez studenta eseju nt. wybranego
zagadnienia z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z eseju jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 % maksymalnej liczby
pktów). Punkty przyznawane są za:
1) zachowanie formy eseju  4 pktów;
2) wybór tematu z zakresu zarządzania informacją i sprecyzowanie omawianej problematyki  4 pktów;
3) umiejętność sformułowania własnego poglądu na wybrany temat i przywołania argumentów uzasadniających ten
pogląd 0-12 pktów
Zasady oceniania eseju: 20 pktów - bardzo dobry (5) 18-19 pktów - dobry plus (4,5) 16-17 pktów - dobry (4,0) 14-15
pktów - dostateczny plus (3,5) 12-13 pktów - dostateczny (3,0) poniżej 12 pktów - niedostateczny (2)

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru spośród 3
wariantów odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 % maksymalnej liczby pktów). Zasady oceniania egzaminu: 20
pktów - bardzo dobry (5) 18-19 pktów - dobry plus (4,5) 16-17 pktów - dobry (4,0) 14-15 pktów - dostateczny plus (3,5)
12-13 pktów - dostateczny (3,0) poniżej 12 pktów - niedostateczny (2

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu
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S Y L A B U S

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3439_4S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie
istotnym dla zaangażowania podmiotów prawa prywatnego w
przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych

K_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony i
zarządzania informacją o szczególnym statusie w sytuacjach
kryzysowych

K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia i zapewnienia
odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pozyskiwanych i
przetwarzanych informacji w warunkach sytuacji kryzysowej

K_W10
K_W12EP33

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji, niezbędną do
zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa tej informacji w
warunkach sytuacji kryzysowej oraz zabezpieczenia słusznych
interesów osób, których ta informacja dotyczy

K_U05EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i
analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji w
celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji,
którą zarządza w warunkach sytuacji kryzysowej

K_U11EP52

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze
bezpieczeństwa zarządzania informacji o różnym statusie prawnym
w warunkach sytuacji kryzysowej

K_U12EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji w
warunkach sytuacji kryzysowej

K_K03EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym
w warunkach sytuacji kryzysowej

K_K04EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Elementy podmiotowe systemu zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem centrów zarządzania kryzysowego. Model
organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego. Katalog i status prawny informacji podlegających przepływowi w sytuacjach
kryzysowych. Charakterystyka baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i
sposobach postępowania ludności na wypadek zagrożeń. Rola informacji w zakresie racjonalnego gospodarowania siłami i środkami w
sytuacjach kryzysowych.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

zasady autoprezentacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_43S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna formy i zasady autoprezentacji, w tym uwarunkowania
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zasady wywierania
wpływu społecznego na ludzi oraz jej uwarunkowania prawne,
etyczne i inne, przy uwzględnieniu możliwości wykorzystywania
informacji pozyskanej w Internecie.

K_W16EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię związaną z technikami autoprezentacyjnymi (poza
naukami prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu
komunikacji interpersonalnej oraz relacji społecznych, istotną w
zakresie stosowania technik i taktyk autoprezentacyjnych z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

K_W15EP22

umiejętności

Student potrafi dokonać autoprezentacji zarówno w formie pisemnej,
jak i w trakcie debaty oraz wykorzystać techniki komunikacji,
przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz dyskutując o nich. K_U10EP31

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania informacji
w zakresie skutecznej komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej i
autoprezentacji.

K_U17EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu. K_K02EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące stosowanych technik i taktyk
autoprezentacyjnych i komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Język jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Sztuka argumentacji. Elementy parawerbalne (akcent, intonacja, frazowanie, tempo, siła,
barwa i modulacja głosu) i pozawerbalne wystąpień (proksemika, mimika, gesty, postawa ciała, wygląd zewnętrzny). Znaczenie autoprezentacji
w kulturze i życiu społecznym. Manipulacja i sposoby obrony przed nią. Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych.

- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).

Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego:
Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Punktacja:
10 pkt - ocena 5,0
9 pkt - ocena 4,5
8 pkt - ocena 4,0
7 pkt - ocena 3,5,
5-6 punktów - ocena 3,0,
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Dopuszczalne zaliczenie w formie ustnej (do wyboru przez prowadzącego zajęcia).

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego forma ustna lub testowa w programie MS
TEAMS, do wyboru przez prowadzącego zajęcia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_15S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej właściwych w sprawach
dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji w obrocie
wirtualnym.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zna
ich znaczenie dla obrotu wirtualnego.

K_W11EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego z
obszaru zwalczania nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem
specyfiki obrotu wirtualnego.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu
zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ich wpływ na kierunki i
zakres działań podejmowanych w Internecie.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
prawnego zwalczania nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem
specyfiku obrotu wirtualnego.

K_U07EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące zwalczania
nieuczciwej konkurencji na rynku wirtualnym.

K_U16EP63

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki
konkurowania z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
gospodarczą albo aktywność zawodową w Internecie.

K_U14EP104

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu prawnego zwalczania nieuczciwej konkurencji (z
uwzględnieniem specyfiki obrotu wirtualnego), jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w tym
zakresie.

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, zwłaszcza w kontekście
zwalczania nieuczciwej konkurencji.

K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań zwalczania nieuczciwej
konkurencji dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
dotyczącego obrotu wirtualnego.

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Nieuczciwa konkurencja a uczciwa konkurencja - podstawowe zagadnienia i uwarunkowania zwalczania nieuczciwej konkurencji. Podstawowe
pojęcia z zakresu regulacji dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji: przedsiębiorca, czyn nieuczciwej konkurencji, typologia czynów
nieuczciwej konkurencji. Poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem specyfiki obrotu wirtualnego. Roszczenia z tytułu
czynu nieuczciwej konkurencji (praktyczne funkcjonowanie ochrony przed nieuczciwą konkurencją na rynku wirtualnym). Nieuczciwa
konkurencja a prawo karne oraz publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać
maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

alternatywne metody rozwiązywania sporów online
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_6N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania
online dispute resolution

K_W11EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego
(administracyjnego, cywilnego i karnego), w szczególności w
zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów online.

K_W13EP22

umiejętności

Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu opracowania
regulaminów i cząstkowych rozwiązań odnoszących się do
stosowania ODR, np. w praktyce handlu internetowego.

K_U08EP31

Student potrafi brać udział w procesie rozwiązywania sporu
cywilnego, przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich.

K_U10EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem ODR w zakresie swojej pracy
zawodowej.

K_K04EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, popularyzujących stosowanie ODR jako bardziej
alternatywy dla klasycznego modelu rozwiązywania sporów
cywilnych.

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych. Istota i zastosowanie ODR. Współczesne sposoby stosowania ODR. Aspekty
podmiotowe ODR. Tendencje rozwoju ODR. ODR a sztuczna inteligencja.

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

bezpieczeństwo teleinformatyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_9N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do bezpieczeństwa teleinformatycznego K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji
o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji niejawnych,
danych osobowych, oraz cyberbezpieczeństwa użytkowników
cyberprzestrzeni i e-usług

K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze bezpieczeństwa
teleinformatycznego

K_W11EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad cyberbezpieczeństw

K_U03EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące proponowanych zmian
organizacyjno-prawnych w kwestii ochrony bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz oczekiwanych kierunków zmia

K_U16EP52

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, w tym w
zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i współczesnych
koncepcji cyberbezpieczeństwa

K_K01EP61

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym, oraz potrafi
ocenić podatność i rodzaj zagrożeń bezpieczeństwa
teleinformatycznego

K_K04EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Bezpieczeństwo teleinformatyczne - zagadnienia wprowadzające. Ochrona użytkowników cyberprzestrzeni, infrastruktury krytycznej i e-usług.
Pojęcie cyberbezpieczeństwa. Akty prawa krajowego i unijnego wobec zagrożeń cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych i informacji
niejawnych przetwarzanych przez systemy teleinformatyczne. Krajowy system cyberbezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w celu
zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Cyberbezpieczeństwo sektorowe. Wybrane zagadnienia.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (trzy pytania otwarte).
Student może maksymalnie otrzymać 3 pkt.
Ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Zasady oceniania są następujące: poniżej 1,5 pkt ocena
niedostateczna
1.5-1.75 pkt  ocena dostateczna
2,0 pkt  ocena dostateczny
+ 2,25-2.5 pkt-ocena dobra
2,75 pkt ocena dobry
+ 3,0 pkt ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt (test
jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę końcową
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S Y L A B U S

bezpieczeństwo zarządzania informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3439_60N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie
istotnym dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
pozyskiwanej i przetwarzania informacji  w ramach tej działalności

K_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony i
zarządzania informacją o szczególnym statusie K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia i zapewnienia
odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pozyskiwanych i
przetwarzanych informacji

K_W12EP33

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji, niezbędną do
zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa tej informacji
oraz zabezpieczenia słusznych interesów osób, których ta informacja
dotyczy

K_U05EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i
analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji w
celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji,
którą zarządza

K_U11EP52

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze
bezpieczeństwa zarządzania informacji o różnym statusie prawnym K_U12EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w obszarze bezpieczeństwa zarządzania informacji

K_K03EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z bezpieczeństwem zarządzania informacją o różnym
statusie prawnym

K_K04EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie bezpieczeństwa informacji. Podmioty w systemach bezpieczeństwa informacji. Procesy istotne dla kształtowania bezpieczeństwa
informacji. Znaczenie technologii w kształtowaniu bezpieczeństwa informacji. Ryzyka w zarządzaniu informacją - diagnoza. Zagrożenia i ich
skutki. Obszary kształtowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Aspekty normalizacyjne bezpieczeństwa zarządzania
informacją.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

2/2



S Y L A B U S

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego, zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i
systemów informatycznych w odniesieniu do współczesnych
zagrożeń cyberbezpieczeństwa

K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony danych
osobowych i zasobów informacyjnych przed cyberzagrożeniami K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
cyberbezpieczeństwa w języku polskim i w języku obcym K_W11EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne
związane z wykorzystaniem odpowiednich standardów i metod w
obszarze bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów
informatycznych

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania,
opartych na analizie danego zjawiska społecznego, rozwiązań
złożonych i nietypowych problemów prawnych i informatycznych
związanych z bezpiecznym użytkowaniem cyberprzestrzeni

K_U06EP52

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, przetwarzaniem danych
osobowych i informacji w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego
użytkowania systemów operacyjnych, urządzeń mobilnych i
serwisów społecznościowych

K_K04EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Cyberbezpieczeństwo a cyberzagrożenia - zagadnienia wprowadzające. Ochrona danych i informacji w cyberprzestrzeni. Cyberbezpieczeństwo
usług kluczowych i usług cyfrowych. Ochrona urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych przed cyberzagrożeniami. Systemy
operacyjne i połączenia sieciowe - zasady bezpiecznego użytkowania. Internet rzeczy, chmura obliczeniowa, technologie smart. Ataki
hackerskie, cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Podstawowe zasady informatyki śledczej. Cyberbezpieczeństwo małoletnich użytkowników
sieci. Kontrola bezpieczeństwa sieci. Zasady uwierzytelniania, autoryzacji i identyfikacji. Bezpieczeństwo użytkowników sieci - studium
przypadku.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, Praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej.

Test składa się z 20-25 pytań wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna- od 60%,
- ocena dostateczna plus- od 70%,
- ocena dobra- od 80%,
- ocena dobra plus- od 90%,
- ocena bardzo dobra- 100%

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia pozostają bez zmian.

Certified Secure Computer User CSCU

W ramach przedmiotu Certyfikowany Bezpieczny Użytkownik Komputera student realizuje elementy
międzynarodowego programu szkoleniowego CSCU (Certified Secure Computer User CSCU). Celem CSCU jest
zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu pozwolą na przygotowanie studenta do egzaminu CSCU (112-12), który
odbywa się w języku angielskim.

Fakultatywnie istnieje możliwość uzyskania certyfikatu CSCU w języku angielskim. Szczegóły (warunki) dotyczące
egzaminu oraz możliwości uzyskania certyfikatu zostaną określone w odrębnym postanowieniu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_59N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla prawidłowego określenia przedmiotu
i przebiegu egzekucji sądowej z dóbr wirtualnej

K_W12EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa materialnego i procesowego istotne dla
prawidłowego ukształtowania przebiegu sądowego postępowania
egzekucyjnego w odniesieniu do egzekucji z dóbr wirtualnych

K_W13EP22

umiejętności

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze
prowadzenia egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych, w tym zasobów
internetowych, gier komputerowych, etc.

K_U12EP31

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - w elementarnym stopniu
prognozować przebieg postępowania egzekucyjnego w sprawach
cywilnych w odniesieniu do dóbr wirtualnych jako przedmiotu
egzekucji sądowej

K_U13EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu, w szczególności w zakresie opisu i oszacowania dóbr
wirtualnych stanowiących przedmiot egzekucji sądowej

K_K03EP51

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z prowadzenie
egzekucji sądowej w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem zasad
humanitaryzmu i zakazu szykanowania dłużnika

K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i koncepcje własności wirtualnej. Podmioty postępowania egzekucyjnego. Przebieg egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych. Środki
zaskarżenia. Dobra wirtualne w egzekucji świadczeń niepieniężnych. Problem walut elektronicznych jako przedmiotu egzekucji sądowej.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt. Sposób wyliczenia oceny końcowej: 50% i mniej punktów - 2,0; powyżej 50%
punktów - 3,0; powyżej 60% punktów - 3,5; powyżej 70% punktów - 4,0; powyżej 80% punktów - 4,5; co najmniej 90%
punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

ekonomia informacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_20N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna cele, metody i problemy badawcze ekonomiki informacji,
rozumie pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
powiązane z ekonomiką informacji.

K_W05
K_W14EP11

Student zna rodzaje, funkcje i rolę informacji we współczesnych
gospodarkach i społeczeństwach, uwzględniając zagadnienia
wynikające z postępu w zakresie transformacji cyfrowej i sztucznej
inteligencji.

K_W07
K_W10EP22

Student rozumie rolę informacji w działalności gospodarczej w
aspekcie jej pozyskiwania i przetwarzania.

K_W05
K_W14EP33

umiejętności

Student potrafi analizować procesy i zjawiska społeczno-
gospodarcze, w kontekście zasobów i przepływów informacji, z
uwzględnieniem technicznych aspektów przetwarzania informacji. K_U02EP41

Student potrafi zidentyfikować oraz ocenić wiarygodność i jakość
źródeł informacji.

K_U04
K_U05EP52

Student potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemu
informacyjnego w jednostce organizacyjnej, proponując rozwiązania
złożonych i nietypowych problemów prawnych lub organizacyjnych,
oparte na analizie kontekstu społecznego i gospodarczego.

K_U06
K_U11EP63

kompetencje społeczne

Student docenia rolę informacji w funkcjonowaniu gospodarki i
społeczeństwa, jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji.

K_K04EP71

Student wykazuje kreatywność w zaangażowaniu społecznym w
kontekście wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu
pozyskiwania i przetwarzania informacji.

K_K05
K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ekonomika informacji - przedmiot, podstawowe pojęcia. Przedmiot zainteresowań ekonomiki informacji. Podmiotowy aspekt ekonomiki
informacji. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Istota i znaczenie informacji. Cechy informacji. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce.
Pojęcia ładu i rynku informacji. Proces informacyjny jako proces ekonomiczny. Źródła informacji. Gromadzenie, przechowywanie i
przetwarzanie informacji. Wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym. Istota i rola systemu informacyjnego. Rynek informacyjny.
Uczestnicy rynku informacji. Wartość i cena informacji. Bezpieczeństwo informacji. Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym.

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych., Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania
weryfikujące osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry
Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.
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S Y L A B U S

elektroniczne usługi publiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych K_W08EP11

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania
elektronicznych usług publicznych

K_W11EP32

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych dotyczących
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych

K_U07EP52

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie funkcjonowania
elektronicznych usług publicznych

K_U15EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji

K_K05EP82

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu, jest gotów do rozwijania zasad etyki
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia wstępne z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekty informatyczne o publicznym
zastosowaniu. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w postaci
elektronicznej między podmiotami publicznymi. Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. Badanie osiągania interoperacyjności oraz
kontrola przestrzegania przepisów ustawy. Elektroniczne postępowanie administracyjne. Elektroniczne postępowanie podatkowe. E-
reglamentacja. E-rejestry wymiaru sprawiedliwości. Wybrane sprawy załatwiane w e-administracji.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
Test jednokrotnego wyboru 20 pkt
18-20 pkt - bdb
17 pkt - db+
15-16 - db
14 pkt - dst+
12-13 pkt - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu Ocena z zaliczenia jest oceną z przedmiotu. W przypadku poprawki średnią
wylicza się z wykorzystaniem z oceny z pierwszego i drugiego termin
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S Y L A B U S

elektroniczne zamówienia publiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_55N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk
prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, ich miejsce w
systemie nauk i relacje do innych nauk w zakresie funkcjonowania
elektronicznych zamówień publicznych

K_W01EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej i gospodarczej istotne w
zakresie prawa zamówień publicznych, w tym zwłaszcza
elektronicznych zamówień publicznych oraz więzi występujące w
tych strukturach

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
zamówień publicznych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych odnośnie do elektronicznych zamówień
publicznych

K_U01EP31

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla
osiągania celów podmiotu udzielającego zamówień publicznych
(zamawiającego), bądź  pojawiających się w toku prowadzonej
samodzielnie działalności związanej z ubieganiem się o dzielenie
zamówienia publicznego (wykonawca)

K_U04EP42

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w obrębie
zamówień publicznych

K_K01EP51

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu również w kontekście zamówień publicznych

K_K06EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Analiza wybranych pojęć prawa zamówień publicznych (w tym: środki komunikacji elektronicznej, dynamiczny system zakupów, informatyzacja
umów ramowych) na gruncie orzecznictwa. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza poszczególnych trybów
udzielania zamówień publicznych i występujących w nich elementów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki aukcji
elektronicznej. Składanie e-oferty. Case study dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa
zamówień publicznych. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych ze szczególnych uwzględnieniem zawartych w nich prawnych
wymogów elektronizacji zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - procedura, tryby zamówieniowe, zasady
komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składanie ofert/wniosków. Elektronizacja zamówień publicznych.

Wykład: Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnego, prezentacja
multimedialna, Ćwiczenia: analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem dokumentów, rozwiązywanie
zadań, praca w grupach, case study

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student może otrzymać maksymalnie 20 pkt z testu (dot. egzaminu z wykładu i kolokwium z ćwiczeń) (1 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z testu na egzaminie jest oceną końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

infobrokering i wywiad rynkowy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_19N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna strukturę i organizację statystyki publicznej w Polsce,
UE i OECD K_W04EP11

Student zna zasadnicze oficjalne źródła danych. K_W04
K_W07EP22

Student zna metody pozyskiwania danych. K_W14EP33

umiejętności

Student potrafi definiować potrzeby informacyjne, znajdować i
oceniać źródła danych. K_U09EP41

Potrafi dokonać klasyfikacji danych i odpowiednio je zaprezentować. K_U09EP52

Potrafi wykorzystać pozyskiwane dane w celu analizy i diagnozy
procesów gospodarczych. K_U04EP63

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystywania zdobytych umiejętności
dotyczących uzyskiwania wyników badań od instytucji
gromadzących informacje, uwzględniając różne aspekty tych
informacji, korzystania a także wykorzystywania tych informacji w
różnych aspektach życia gospodarczego i społecznego

K_K05
K_K06EP71

Docenia wiedzę ekspertów z obszaru analizy danych. K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Definicja informacji, rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. Procesy informacyjne i techniki pozyskiwania danych. Rodzaje badań
statystycznych. Infrastruktura informacyjna państwa. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa. Funkcje systemów
informacyjnych państwa. Rola systemu statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa. Prawne podstawy funkcjonowania
systemu statystyki publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Struktura i organizacja systemu statystyki publicznej w Polsce. Europejski System
Statystyczny. Definiowanie potrzeb informacyjnych. Wyszukiwanie zasobów informacyjnych. Przykładowe systemy baz danych statystycznych.
Struktury danych. Protokoły elektronicznej wymiany danych. Metody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych. Systemy
metainformacji i parainformacji statystycznej. Zasoby informacyjne polskiej i europejskie statystyki publicznej. Program badań statystycznych
statystyki publicznej, europejski program statystyczny. Zasoby informacyjne organizacji międzynarodowych: Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Banku Światowego, Banku Rozrachunków
Międzynarodowych, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komercyjne źródła danych, dziedzinowe systemy informacji. Specjalistyczne
narzędzia wyszukiwania danych. Internet jako źródło danych. Ocena wiarygodności źródeł i jakości danych. Systemy Informacji Geograficznej
(GIS).

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.
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S Y L A B U S

informatyzacja systemu ochrony zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_3N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady działania
jednostek odpowiedzialnych za informatyzację systemu ochrony
zdrowia

K_W02EP11

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
funkcjonowania systemu e-zdrowia K_W02EP22

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze informatyzacji
systemu ochrony zdrowia

K_W11EP33

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych dotyczących
informatyzacji systemu ochrony zdrowia

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
informatyzacji systemu ochrony zdrowia

K_U07EP52

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie informatycznego
wymiaru systemu ochrony zdrowia

K_U15EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji

K_K05EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do systemu informacji ochrony zdrowia. Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji. System Informacji
Medycznej. Rejestry medyczne. Dziedzinowe systemy teleinformatyczne. Zasady przekazywania danych do systemu informacji i ich
udostępniania. Nadzór i kontrola nad systemem informacji i bazami danych. Internetowe Konto Pacjenta. E-skierowanie. E- recepta. E-wuś.
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Telemedycyna. Ochrona danych osobowych e-pacjenta.

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium stanowi 100 % oceny  z przedmiotu.
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu
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S Y L A B U S

instrumenty LegalTech
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_36N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej i gospodarczej istotne w
zakresie prawa Internetu i ochrony informacji oraz więzi występujące
w tych strukturach

K_W02EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa materialnego i procesowego (administracyjnego,
cywilnego i karnego), w szczególności w zakresie aktywności
ludzkiej w Internecie oraz w obszarze pojęć i terminologii z zakresu
interdyscyplinarnej informatyki technicznej i telekomunikacji,
niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania Internetu i wirtualnych
źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

K_W13EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji jak również ochrony praw człowieka, w
szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń dla tych praw
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym

K_W07EP33

umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę w zakresie instrumentów
LegalTevh - właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych, w których uczestniczy i na które oddziałują
posiadane zasoby informacji, a także możliwości techniczne
Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i programów
komputerowych

K_U02EP41

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo posługując się
podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa, ekonomii i
informatyki technicznej z wykorzystaniem instrumentów LegalTech. K_U07EP52

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować podstawowe
techniki, metody i narzędzia LegalTech w celu opracowania tekstów
aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_U08EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K02EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu przy wykorzystaniu
narzędzi LegalTech oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji
o różnym statusie prawnym

K_K04EP82

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu, jest gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K07EP93
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TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie  instrumentów legalTech.  Tworzenie i analizowanie w oparciu o techniki informatyczne dokumentów -aktów prawnych w formule
dokumentu elektronicznego. Obrót informacją przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych (tj. systemy teleinformatyczne)
tzw. Workflow. Wykorzystanie  instrumentów technicznych w zakresie skanowania dokumentów- przejście od dokumentu papierowego do
dokumentu elektronicznego. Gromadzenie i inwentaryzacja danych za pomocą dedykowanych systemów teleinformatycznych, budowa baz
danych na potrzeby postepowania sądowego i egzekucyjnego. Wykorzystanie technik cyfrowych do porządkowania baz danych - słowa klucze.
Wykorzystanie w praktyce baz danych oraz systemów teleinformatycznych administracji państwowej  Bezpieczeństwo danych osobowych w
zakresie funkcjonowania Internetu  poprzez właściwe pozyskiwanie i przetwarzanie danych o różnym statusie prawnym.

Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem  pism lub innych dokumentów za pomocą narzędzi
LegalTech, Analiza aktualnego stanu prawnegoMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdziany w formie testu jednokrotnego wyboru i zadań otwartych (1 punkt za każdą
poprawną odpowiedź).
Sposób wyliczania oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2.0
Powyżej 50% punktów - 3.0
Powyżej 60% punktów - 3.5
Powyżej 70% punktów - 4,0
Powyżej 80% punktów - 4,5
Co najmniej 90% punktów  5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

Internet rzeczy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_25N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji

K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu, z
zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
podstawowe zagadnienia związane z Internetem rzeczy

K_W11EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania
Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z tego zakresu, w szczególności w aspekcie Internetu rzeczy

K_W12EP33

umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w których
uczestniczy i na które oddziałują posiadane zasoby informacji, a
także możliwości techniczne Internetu, baz danych, aplikacji
mobilnych i programów komputerowych, a które dotyczą materii
Internetu rzeczy

K_U02EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące technologie
informacyjne i komunikacyjne oraz zagadnienie Internetu rzeczy. K_U16EP52

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym,  w tym
problemów związanych z Internetem rzeczy.

K_K04EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Internet rzeczy podstawowe  pojęcia. Internet rzeczy szanse i zagrożenia. Europejska strategia Internetu rzeczy. Społecznościowe   aspekty
Internetu rzeczy. Inteligentne miasto. Zdrowie w inteligentnym mieście.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów., Praca własna z zalecaną literaturą.
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne.
Za każde pytanie otwarte  można uzyskać maksymalnie jeden punkt
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3507_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski, semestr: 5 - język polski,
semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2, 3 3, 4, 5, 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw". a i przeciw".

K_W11EP11

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat. Rozumie
artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą

K_U18EP21

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na ogólne
tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje K_U09EP32

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport lub esej, w
którym zajmuje własne stanowisko na dany problem

K_U07
K_U09EP43

kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL (Life-
Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte umiejętności. K_K01EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2.
. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2.
.  Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku Edito B
. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku Edito B. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwium. Zajęcia poświęcone
na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3508_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski, semestr: 5 - język polski,
semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2, 3 3, 4, 5, 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw". a i przeciw".

K_W11EP11

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat. Rozumie
artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U18EP21

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na ogólne
tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje K_U09EP32

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport lub esej, w
którym zajmuje własne stanowisko na dany problem

K_U09
K_U10EP43

kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL (Life-
Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte umiejętności. K_K01EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia
związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia
doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie
proponowanym w podręczniku Edito B
. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwium. Zajęcia poświęcone na
powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna
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S Y L A B U S

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3436_34N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy uwarunkowań
komunikacji interpersonalnej, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji K_W12EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe modele
komunikacji interpersonalnej, w szczególności w zakresie
aktywności ludzkiej w Internecie

K_W15EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu błędy i przeszkody w
komunikacji interpersonalnej

K_W12
K_W15EP33

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz
etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki formułowania i
wyrażania poglądów dotyczących komunikacji interpersonalnej K_U14EP41

potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i narzędzia, w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, służące do
pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz definiowania błędów w
komunikacji personalnej, co przekładać się będzie na precyzję
wypowiedzi w Internecie

K_U17EP62

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny wobec swojej komunikacji interpersonalnej K_K01EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z komunikacją interpersonalną K_K02EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do teorii komunikacji interpersonalnej: definicje, metody. Modele komunikacji interpersonalnej: informatyczny, analiza
transakcyjna, model niedyrektywny. Formy komunikacji za pośrednictwem Internetu. Błędy i przeszkody w komunikacji interpersonalnej.
Uzależnienie od form Internetu: uwarunkowania, radzenie sobie. Podstawowe zagrożenia psychospołeczne w komunikacji internetowej.

Prezentacja multimedialna, DyskusjeMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie ustnej składające się z dwóch pytań -jednego dotyczącego zagadnień ogólnych i drugiego -dot.
zagadnień szczegółowych. Liczba punktów możliwa do uzyskania, to 20.
Za pierwsze pytanie -max. 10 pkt., za pyt drugie -max. 10 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia w formie ustnej.
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S Y L A B U S

Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_8N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego materialnego w zakresie
cyberprzestępczości.

K_W13EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego procesowego w zakresie
cyberprzestępczości.

K_W13EP22

umiejętności

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
karnego materialnego, prawa karnego procesowego i informatyki, w
zakresie w jakim chodzi o cyberprzestępczość.

K_U07EP31

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych
prezentujących stanowisko własne albo reprezentowanego podmiotu
w zakresie cyberprzestępczości.

K_U09EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do wskazywania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Cyberprzestrzeń - definicja. Cyberprzestępczość - definicja. Podstawowe informacje na temat systemów komputerowych. Analiza wybranych
cyberprzestępstw. Dowody w sprawach z zakresu cyberprzestępczości. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe w sprawach z
zakresu cyberprzestępczości.

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium
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Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

kultura i język Internetu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3442_32N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje pomiędzy naukami
o języku i komunikacji oraz naukami prawnymi, ideę społeczeństwa
informacyjnego w zakresie funkcjonowania Internetu (języka
stosowanego w przekazie elektronicznym); ponadto dostrzega
problematykę, związaną z funkcjonowaniem społeczeństwa
informacyjnego, w tym tematykę korzystania z Internetu oraz
rozwojem sztucznej inteligencji, mając na uwadze wynikające stąd
zagrożenia i perspektywy rozwoju

K_W01
K_W07EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię
związaną z językiem i komunikacją zapośrednictwem Internetu
właściwą dla nauk o języku i komunikacji K_W15EP22

umiejętności

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w których
uczestniczy w trakcie korzystania z Internetu, w szczególności
dotyczące komunikacji za pomocą Internetu oraz wpływu
informatyzacji na rozwój język

K_U02EP31

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk o języku i
komunikacji w przestrzeni wirtualnej oraz swoich umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w
aspekcie wiedzy o mechanizmach internetowych

K_K01EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wykorzystanie informacji w przekazie medialnym. Społeczny charakter środowiska medialnego (wybrane zagadnienia). Etyka i wartości w sieci.
Analiza języka mediów elektronicznych na wybranych przykładach. Internet jako nowe medium komunikacyjne. Ja w sieci, anonimowość i
kreacja tożsamości. Teoria hipertekstu. Wyznaczniki e-tekstu. Charakterystyka języka w sieci. Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia i
rozwój.

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładów jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: ocena za prezentację multimedialną jest oceną z przedmiotu. Przy ocenie
prezentacji bierze się pod uwagę jej zawartość merytoryczną (70% oceny) oraz formę (30% oceny).
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S Y L A B U S

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_16N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna strukturę i zasady funkcjonowania Internetu, podstawowe usługi
oraz obszary zastosowań. K_W12EP11

zna współczesne problemy związane z bezpieczeństwem systemów
teleinformatycznych, zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu
oraz zna źródła wiarygodnych informacji o skali tego zjawiska.

K_W12
K_W15EP22

zna zjawisko nieuczciwych zachowań w Internecie oraz zasady
korzystania z Internetu podnoszące poziom bezpieczeństwa
komunikowania.

K_W12
K_W15EP33

umiejętności

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o strukturze i zasadach
działania Internetu do analizy zagrożeń związanych z
cyberprzestrzenią, w szczególności nieuczciwych zachowań
użytkowników tej Sieci.

K_U02EP41

potrafi świadomie korzystać z Internetu, stosować zasady, procedury
i wykorzystać narzędzia podnoszące poziom bezpieczeństwa
korzystania z Internetu.

K_U02EP52

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz
etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki rozwiązywania
problemów zawodowych odnoszących się do aktywności w
Internecie

K_U14EP83

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w
zakresie wiedzy i umiejętności związanych z cyberprzestępczością. K_K01EP61

rozumie potrzebę korzystania z pomocy ekspertów w zakresie
działań podnoszących poziom bezpieczeństwa korzystania z
Internetu

K_K03EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Bezpieczeństwo w Internecie. Podstawowe pojęcia i problemy. Źródła informacji o aktualnych problemach cyberbezpieczeństwa - CERT .
Struktura Internetu,  adresy w Internecie, usługi i protokoły internetowe - analiza w aspekcie bezpieczeństwa. Aspekty techniczne
cyberbezpieczeństwa - zarys problemu (bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Typowe naruszenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
infrastruktury sieciowej. Podatności protokołów i urządzeń sieciowych. Bezpieczeństwo aplikacji i usług. Złośliwe oprogramowanie, wirusy,
błędy implementacji. Podatności oprogramowania. Przepełnienie stosu, przepełnienie bufora itp.).
. Nieuczciwe zachowania w Internecie (ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,  kradzieże tożsamości; kradzieże (wyłudzenia),
modyfikacje bądź niszczenie danych;  blokowanie dostępu do usług (mail bomb, DoS oraz DdoS19); spam (niechciane lub niepotrzebne
wiadomości elektroniczne). Ataki socjotechniczne; spamming, linking, deep linking, framing, fake news; clickbaiting, likejacking; etc. - analiza
pojeć, terminologia, skutki I skala zjawiska. Podstawowe zasady i procedury zapobiegające skutkom nieuczciwych zachowań w internecie.

praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia
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Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu realizowanego w formie dziesięciu pytań otwartych. Do 5 poprawnych odpowiedzi: ndst, 6:
dst, 7: dst plus, 8: db, 9: db plus, 10: bdb.

Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego realizowanego w formie dziesięciu pytań
otwartych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia z oceną.
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S Y L A B U S

obrót informacją w ochronie środowiska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_5N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji
niejawnych, danych osobowych.

K_W10EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w
aspekcie pozyskiwania i przetwarzania informacji, w tym także
informacji o środowisku.

K_W05EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa procesowego i materialnego, w tym
prawa ochrony środowiska w odniesieniu do obrotu informacją K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji.

K_U01EP41

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla
osiągania celów podmiotu zlecającego pozyskanie i przetworzenie
informacji, bądź  pojawiających się w toku prowadzonej
samodzielnie działalności.

K_U04EP52

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa, w
tym prawa ochrony środowiska

K_U07EP63

Student potrafi prawidłowo zastosować normy prawa w celu
ustalenia uprawnienia konkretnego podmiotu do pozyskania
informacji o stanie środowiska.

K_U13EP94

kompetencje społeczne

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące pozyskanych i
przetworzonych informacji.

K_K05EP71

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu informacji, w tym
informacji o środowisku.

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia wprowadzające. Informacje w ochronie środowiska. Procedura udostępniania informacji w ochronie środowiska. Odmowa
udostępniania informacji w ochronie środowiska. Udostępnianie informacji o wartości handlowej. Sposoby udostępniania informacji w
praktyce. Odmowa udostępniania informacji w praktyce. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w orzecznictwie sądów
administracyjnych.

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład). Metoda problemowa (ćwiczenia). Rozwiązywanie zadań (ćwiczenia).Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z oceną. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród
proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test
umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
-15 pkt; bardzo dobry,
-14 pkt; dobry plus,
-12-13 pkt; dobry,
-10-11 pkt; dostateczny plus,
-9 pkt; dostateczny,
-poniżej 9 pkt; ocena niedostateczny

Zaliczenie ćwiczeń ma formę sprawdzianu w postaci testu. 10 pytań testowych.
Za każde pytanie jeden punkt. 6 pkt - dst 7 pkt - dst plus 8 pkt - db 9 pkt db plus 10 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny końcowej: ocena z ćwiczeń stanowi 0,3 oceny końcowej z przedmiotu,
ocena z wykładów stanowi 0,7 oceny końcowej z przedmiotu.
Wynik zaokrągla się według poniższych zasad:
poniżej 3,259 - ocena niedostateczna (2.0)
do 3,259 - ocena dostateczna (3.0)
od 3,260 do 3,759- dostateczny plus (3.5)
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S Y L A B U S

ochrona danych osobowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_51N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym danych
osobowych .

K_W10EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów zajmujących się
ochroną informacji, w tym ochroną danych osobowych i prawnymi
aspektami zapewnienia im bezpieczeństwa.

K_W03EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
danych osobowych, w szczególności prawa do informacji oraz
zagrożeń dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych
osobowych.

K_W06EP33

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do infobrokera, odnoszące się do zasad ochrony
danych osobowych jako informacji objętych szczególnym reżimem
prawnym.

K_W04EP84

umiejętności

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania danych
osobowych oraz wykonywania czynności prawnych i faktycznych w
Internecie.

K_U17EP41

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w
obszarze funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania danych osobowych.

K_U12EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem danych osobowych.

K_K04EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące zabezpieczenia pozyskanych
i przetworzonych danych osobowych.

K_K05EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

System ochrony danych osobowych w Polsce i w UE. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzanie i ochrona
danych medycznych według RODO i ustawy o ochronie danych osboowych. Zasady prowadzenia i tworzenia dokumentacji ochrony danych
medycznych. Stosowanie zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji a ochrona
danych osobowych. Obowiązki Administratora danych osobowych. Przesłanki powołania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych.
Dokumentowanie procesów przetwarzania. Obowiązki informacyjne Administratora danych. Ocena skutków ochrony danych osobowych.
Analiza ryzyka - zasady przeprowadzania. Wyznaczenie inspektora ochrony danych. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych
osobowych. Ustalenie sposobów zabezpieczenia danych medycznych. Naruszenia ochrony danych osobowych i obowiązki notyfikacyjne
administratora. Redagowanie dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo danych osobowych.
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Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8KOLOKWIUM

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego do
wyboru przez prowadzącego).
Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Za każde pytanie można otrzymać 0,5-1 pkt.

Punktacja max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny w formie opisowej (80%),
Kolokwium i analiza stanów faktycznych z dyskusją w ramach ćwiczeń (20%).

2/2



S Y L A B U S

ochrona informacji gospodarczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_12N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów nadzoru nad funkcjonowaniem biur
informacji gospodarczej, a także organów właściwych w sprawach
odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z informacjami
gospodarczymi.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady organizacji
i funkcjonowania biur informacji gospodarczej. K_W03EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji gospodarczych. K_W10EP33

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą
na przygotowywanie zasobu informacji niezbędnego do
podejmowania decyzji gospodarczych

K_W14EP104

umiejętności

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej informacji
gospodarczych, przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich.

K_U10EP41

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w
obszarze ochrony informacji gospodarczych.

K_U12EP52

Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
grupy dla wspólnego wykonywania zadań dotyczących informacji
gospodarczych, określając priorytety, zasady współdziałania i
zakładane efekty; potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych.

K_U20EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
dotyczących informacji gospodarczych, jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z regulacją prawną informacji gospodarczych. K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu związanego z informacjami gospodarczymi. K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Geneza oraz istota ochrony informacji gospodarczych, problematyka wywiadu gospodarczego, źródła prawnej ochrony informacji
gospodarczych. Definicja informacji gospodarczej oraz inne definicje ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych. Biura informacji gospodarczej - geneza, uwarunkowania działalności, analiza praktyczna. Prawne uwarunkowania
przekazywania informacji gospodarczej w ujęciu normatywnym i praktyce. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji
gospodarczych w ujęciu normatywnym i praktyce. Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem w ujęciu
normatywnym i praktyce. Nadzór na biurami informacji gospodarczej. Odpowiedzialność cywilna związana z informacjami gospodarczymi.
Odpowiedzialność karna związana z informacjami gospodarczymi.
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Konwersatorium - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia administracji, prezentacja
multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
dokumentów związanych z informacjami gospodarczymi.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej
ocenę 3.0 każda.

Sprawdzian składa się z 10 pytań testowych. Za każde pytanie testowe można uzyskać 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 10.
Punktacja
0 - 5 punktów (2.0)
6 punktów (3.0)
7 punktów (3.5)
8 punktów (4.0)
9 punktów (4.5)
10 punktów (5.0)

Prezentacja grupowa (grupa 2-4 osoby): przygotowanie prezentacji na uzgodniony z prowadzącym temat związany z
zakresem treści w sylabusie i zaprezentowanie jej w trakcie zajęć. Prezentacja podlega ocenie przez pryzmat wartości
merytorycznej oraz sposobu prezentacji. Skala ocen: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianu i prezentacji. Dla uzyskania
zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej ocenę 3.0 każda.
W przypadku uzyskania ze sprawdzianu lub prezentacji oceny niedostatecznej (2.0) - ocena z przedmiotu jest
niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z zajęć.
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S Y L A B U S

ochrona informacji niejawnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_54N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu zasady funkcjonowania
organów ochrony informacji niejawnych K_W01EP11

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu pojęcia i zasady z
zakresu regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych K_W10EP22

zna i rozumie w adekwatnym stopniu sposoby funkcjonowania
zabezpieczeń w dostępie do informacji niejawnych K_W13EP33

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
infobrokera, odnoszące się do zasad ochrony informacji
posiadających szczególny status prawny

K_W04EP104

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować regulacji dotyczących ochrony informacji
niejawnych

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu regulacji
dotyczących ochrony informacji niejawnych

K_U07EP52

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U16EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa K_K07EP82

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K05EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie (funkcja regulacji i pojęcia podstawowe). Klasyfikowanie informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych.
Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Bezpieczeństwo osobowe. Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie
postępowania. Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Bezpieczeństwo przemysłowe.
Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań
bezpieczeństwa przemysłowego.

Analiza obecnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją prezentacja multimedialna, praca w
grupach, case studyMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.
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S Y L A B U S

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_3N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej właściwe w sprawach
dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz zna
ich znaczenie dla rynku wirtualnego.

K_W11EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego z
obszaru prawa ochrony konkurencji i konsumentów ze szczególnym
uwzględnieniem rynku wirtualnego.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
ochrony konkurencji i konsumentów oraz ich wpływ na kierunki i
zakres działań podejmowanych w Internecie, w szczególności
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na rynku
wirtualnym.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
ochrony konkurencji i konsumentów.

K_U07EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczace ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym.

K_U16EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów (z
uwzględnieniem specyfiki rynku wirtualnego), jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w tym
zakresie.

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, zwłaszcza w kontekście
ochrony konkurencji i konsumentów.

K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawnych uwarunkowań ochrony konkurencji i
konsumentów dylematów związanych z wykonywaniem zawodu na
rynku wirtualnym.

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Podstawowe pojęcia ochrony konkurencji i konsumentów w praktyce, w tym: przedsiębiorca,
konsument, rynek właściwy, konkurent, pozycja dominująca. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym (zajęcia
praktyczne). Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym (zajęcia
praktyczne). Postępowania w przypadku naruszenia reguł konkurencji i interesów konsumentów na rynku
wirtualnym (zajęcia praktyczne). Ochrona konkurencji i konsumentów - zagadnienia podstawowe (geneza, istota, źródła, ochrona
publicznoprawna i prywatnoprawna) a uwarunkowania rynku wirtualnego, rynek wirtualny a pojęcie
rynku właściwego. Organizacja systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i
konsumentów na rynku wirtualnym. Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym.

Wykład z prezentacją multimedialną, Ćwiczenia - zajęcia praktyczne (praca z tekstami aktów prawnych,
orzecznictwem sądów i organów administracji, praca z tekstami z zakresu prawa, kazusy, dyskusja, praca w grupach,
prezentacja multimedialna)

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:
Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie
otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do
uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego. Forma i
ocenianie kolokwium, jak powyżej co do sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_57N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady konstruowania i
funkcjonowania podmiotów prywatnych zajmujących się ochroną
informacji i prawnymi aspektami funkcjonowania Internetu w
zakresie ochrony prawnej baz danych i programów komputerowych

K_W03EP11

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie ochrony prawnej baz danych i
programów komputerowych oraz prawa ochrony informacji z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych
źródeł

K_U15EP21

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z ochroną prawną baz danych i programów
komputerowych,  funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_K04EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do baz danych, czym są bazy danych, rodzaje baz danych. Bezpieczeństwo danych, uwierzytelnianie, kontrola dostępu. Program
komputerowy jako utwór-ochrona prawnoautorska. Elementy programu komputerowego chronione i niechronione. Treść autorskich praw
majątkowych do programu komputerowego. Treść autorskich praw osobistych do programu komputerowego. Patent, prawo własności
przemysłowej, wynalazek.

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco: - ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów, - ocena dostateczna plus
od 65% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra plus od 85%
maksymalnej liczby punktów, - ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu
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S Y L A B U S

ochrona wirtualnych dóbr osobistych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_14N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie pojęcie i katalog dóbr osobistych i reguły
odpowiedzialności za ich naruszenie w Internecie. K_W11EP11

Zna i rozumie zagrożenia związane z aktywnością w Internecie w
dobie globalizacji. K_W13EP22

Zna i rozumie ideę społeczeństwa informacyjnego oraz dylematy
współczesnej cywilizacji w aspekcie wirtualnych dóbr osobistych. K_W07EP33

umiejętności

Potrafi prawidłowo intepretować przepisy prawne z zakresu ochrony
dóbr osobistych oraz konsekwencje ich naruszenia, a także potrafi
komunikować się z otoczeniem prawidłowo wykorzystując zdobytą
wiedzę.

K_U01
K_U07EP41

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie danego stanu
faktycznego. K_U06EP52

Potrafi wykorzystując nabytą wiedzę poprawnie i logicznie uzasadnić
ustnie oraz pisemnie przyjęte rozwiązanie. K_U16EP63

kompetencje społeczne

Jest gotów do wypełniania zobowiązań zawodowych i społecznych
uwzględniając aspekty prawne podejmowanych działań. K_K05EP71

Jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, w tym anonimowością
sprawców naruszeń dóbr osobistych.

K_K04EP82

Jest gotów w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy i
umiejętności wyznaczyć kierunki własnego rozwoju. K_K01EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i katalog dóbr osobistych, w tym ochrona czci, wizerunku, prywatności (z uwzględnieniem prawa do prywatności osób publicznych,
oraz prawa do bycia zapomnianym). Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Katalog niemajątkowych i
majątkowych środków ochrony dóbr osobistych. Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie, w tym odpowiedzialność anonimowych
sprawców. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a prawo prasowe. Naruszenie dóbr osobistych osób prawnych. Ustalenie prawa
właściwego w sprawach o naruszenie dobra osobistego z elementem transgranicznym. Projekt pisma procesowego w oparciu o przedstawiony
stan faktyczny.

Prezentacja multimedialna., Praca w grupach., Case study., Przygotowanie pism.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz z projektu pisma
procesowego. Sprawdzian jest w formie testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą
prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych
punktów: 14/15 pkt: ocena 5,0; 13,5 pkt: ocena 4,5; 12/13 pkt: ocena 4,0; 10,5 pkt: ocena 3,5; 9/10 pkt: ocena 3,0;
poniżej 9 pkt: ocena 2,0. Projekt pisma procesowego sporządzany jest na zajęciach w oparciu o przedstawiony stan
faktyczny. Ocena z projektu uzależniona jest od zachowania elementów formalnych pisma procesowego, a także
elementów merytorycznych, zwłaszcza sposób uzasadnienia zgłoszonych żądań: 5.0 bardzo dobry (bdb): praca z
dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów; 4.5 dobry plus (db+): praca powyżej średniego standardu: z pewnymi
błędami; 4.0 dobry (db): praca generalnie solidna z zauważalnymi błędami; 3.5 dostateczny plus (dst+): praca
zadowalająca, ale ze znaczącymi brakami; 3.0 dostateczny (dst): praca spełnia minimalne kryteria; 2.0 niedostateczny
(ndst): praca nie spełnia minimalnych kryteriów. Dodatkowy wpływ na ocenę z zajęć ma również frekwencja na
zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zajęć stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianu, projektu oraz aktywności na
zajęciach.
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S Y L A B U S

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej K_W08EP11

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych informacji w
oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł prawnych dotyczących
ochrony własności intelektualnej w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

K_U05EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu ochrony własności
intelektualnej.

K_K04EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej w prawie krajowym i międzynarodowym. Zasady prawa autorskiego. Utwór w teorii i praktyce.
Rodzaje utworów. Autorskie prawa osobiste i majątkowe w systemie dualistycznym na przykładzie prawa polskiego. Wykonywanie i zmiana
podmiotu praw autorskich. Zagadnienia szczegółowe związane z prawem własności intelektualnej. Własność przemysłowa, ochrona przed
nieuczciwą konkurencją. Ochrona własności intelektualnej w prawie cywilnym i prawie karnym.

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisówMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_7N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

The student has advanced knowledge and understanding of legal
concepts and terminology in the area of the functioning of online
dispute resolution

K_W11EP11

The student has advanced knowledge and understanding of how
substantive and procedural law (administrative, civil and criminal)
functions, in particular when it comes to online alternative dispute
resolution.

K_W13EP22

umiejętności

The student uses his knowledge to apply basic techniques, methods
and tools to draft regulations and partial solutions on application of
ODR, e.g. in internet trading practice.

K_U08EP31

The student is able to take part in the process of resolving a civil
dispute by presenting and assessing different opinions and
discussing them.

K_U10EP42

kompetencje społeczne

The student is ready to identify and solve problems related to the
functioning of ODR in his or her professional life. K_K04EP51

The student is ready to think and act creatively and in an
entrepreneurial manner, participating in preparation of community
projects that popularise the use of ODR as an alternative to the
classical model of resolving civil disputes.

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

The concept of alternative methods of solving civil disputes. ODR?s essence and application. Contemporary methods of applying ODR. ODR?s
personal aspects. ODR?s development trends. ODR and artificial intelligence.

Analysis of the current legal status, analysis of facts with a discussion and preparation of pleadings or other useful
documents, multimedia presentationMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

The final grade is the grade awarded for a single-answer test (maximum 20 closed-ended questions, open questions
or questions about fact to be chosen by the teacher).
1 point for each correct answer.
Calculation of the final grade:
50% and below - 2.0
more than 50% - 3.0
more than 60% - 3.5
more than 70% - 4.0
more than 80% - 4.5
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

more than 90% - 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Grade received at the test is the final course grade.
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S Y L A B U S

pieniądz elektroniczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_40N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady (o
charakterze prawnym i pozaprawnym) funkcjonowania systemu
pieniężnego w Polsce

K_W13
K_W15EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, a także zasady
funkcjonowania rynku usług płatniczych z wykorzystaniem
dostępnych form pieniądza elektronicznego.

K_W09EP22

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych w zakresie
funkcjonowania rynku usług płatniczych, w szczególności zaś w
zakresie pieniądza elektronicznego. Potrafi dokonywać oceny i
podejmuje dyskusje na temat przyjętych rozwiązań prawnych w
zakresie pieniądza elektronicznego.

K_U01
K_U09EP31

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny reguł prawnych i
organizacyjnych na rynku usług płatniczych. K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, przede
wszystkim treści odnoszących się do kierunku rozwoju pieniądza
elektronicznego.

K_K01EP51

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem obrotu bezgotówkowego, pieniądza
elektronicznego transakcji płatniczych w Internecie. Identyfikuje
samodzielnie zagrożenia.

K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego. Znaczenie usług płatniczych w obrocie bezgotówkowym. Rola krajowych instytucji płatniczych,
instytucji pieniądza elektronicznego. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych. Transakcje płatnicze i ich autoryzacja.
Bezpieczeństwo w zakresie obrotu pieniądzem elektronicznym. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych. Źródła
prawa w zakresie systemu pieniężnego. Definicja pieniądza na gruncie obowiązującego ustawodawstwa. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w
Polsce. Emisja pieniądza - rola Narodowego Banku Polskiego. Regulacja prawna funkcjonowania pieniądza elektronicznego w Polsce i w Unii
Europejskiej. Wydawanie, wykup i dystrybucja pieniądza elektronicznego. Zasady tworzenia i działalności instytucji pieniądza elektronicznego.
Rachunek płatniczy, umowa o usługi płatnicze i umowa o wydawanie pieniądza elektronicznego.

Wykład problemowy, Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych, Analiza poglądów doktryny prawa administracyjnegoMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %, - na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę
4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%. Zaliczenie wykładu następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru oraz pytań
otwartych. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %,
- na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę 4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia wykładu.
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S Y L A B U S

podstawy archiwizacji dokumentów i danych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_11N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej w zakresie archiwizacji
dokumentów

K_W02EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji w aspekcie informatyzacji w obszarze archiwizacji
dokumentów

K_W07EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji
o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji niejawnych,
danych osobowych w aspekcie stosowania prawidłowych reguł
archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym

K_W10EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować proces archiwizacji dokumentów w
sektorze publicznym i prywatnym z wykorzystaniem standardów
metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania,
opartych na analizie problemów dotyczących złożonych i
nietypowych problemów związanych z archiwizacją dokumentów K_U06EP52

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
posegregować i oznaczyć dokumenty w zakresie niezbędnym do
podjęcia prawidłowej decyzji co do zasad ich archiwizacji

K_U11EP63

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu
archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K01EP71

jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu nie tylko w
aspekcie merytorycznym, ale również w aspekcie prawidłowego
zbierania, przetwarzania i archiwizowania dokumentów K_K02EP82

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów odnoszących się do archiwizacji dokumentów oraz do
zasięgania opinii ekspertów w tym pracowników Archiwum
Państwowego w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i dokumentami elektronicznymi, przepisy
kancelaryjne. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kategorie archiwalne dokumentacji. Tryb przekazywania dokumentacji na
nośniku papierowym akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt. Archiwizacja, klasyfikacja i
kwalifikacja dokumentacji. Tryb udostępniania oraz przechowywania akt w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Brakowanie akt.
Organizacja oraz zadania archiwum zakładowego i składnicy akt. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego. Archiwa Akt
Przedsiębiorstw Zlikwidowanych.
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analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

podstawy informatyki śledczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_7N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje informatyki śledczej
oraz jej relacje do innych nauk K_W01EP11

zna uwarunkowania prawne informatyki śledczej, definicje,
podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy
zabezpieczaniu elektronicznego materiału dowodowego oraz główne
fazy śledztwa informatycznego.

K_W05EP22

umiejętności

umie dobrać i wykorzystać narzędzia informatyczne potrzebne do
przeprowadzenia śledztwa K_U17EP31

Potrafi identyfikować i zabezpieczać elektroniczne dowody winy,
oraz formułować wnioski z informatycznego śledztw K_U12EP42

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz uwzględnia
interdyscyplinarność informatyki śledczej i jej szybki rozwój K_K01EP51

Jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów w rozwiązywaniu
trudnych problemów informatyki śledczej K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Informatyka śledcza jako dyscyplina naukowa. Podstawowe definicje, uwarunkowania prawne. Bezpieczeństwo informacji - poufność,
dostępność, integralność. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, definicje podstawowych pojęć (zasoby informacyjne, podatność,
zagrożenia, incydent, zabezpieczenia. Metody uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do informacj. Przestępstwa komputerowe - Identyfikacja,
zabezpieczanie i przechowywanie dowodów elektronicznych na miejscu przestępstwa i w laboratorium badawczym. Środki techniczne i
programowe oraz metody wykorzystywane w pracy informatycznego śledczego. Główne fazy śledztwa. Identyfikacja dowodów elektronicznych
w sieciach teleinformatycznych. Procedury uruchamiania wybranych systemów operacyjnych, analiza rejestru i dziennika zdarzeń, odtwarzanie
sekwencji zdarzeń. Procedura analizy dochodzeniowo-śledczej nośników danych, rozpoznawanie typów, rekonstrukcja i analiza zawartości
plików zawierających potencjalne dowody, interpretacja dzienników zdarzeń aplikacji i logów systemowych. Zabezpieczanie dowodów -
wykonywanie obrazów dysków z zapewnieniem ich integralności, poszukiwanie ukrytych dowodów.

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z
ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia
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S Y L A B U S

podstawy marketingu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3433_31N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia marketingowe, koncepcję
marketingu K_W14EP11

Zna podstawowe założenie segmentacji rynku K_W15EP22

Zna podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich właściwe
zastosowania w działaniach organizacji biznesowych K_W16EP33

umiejętności

Potrafi zanalizować otoczenie firmy i określić cechy przyjętej
koncepcji marketingowej

K_U06
K_U16EP41

Potrafi  dokonać segmentacji według różnych kryteriów K_U11
K_U20EP52

Potrafi zaplanować instrumenty marketingowe K_U11
K_U20EP63

kompetencje społeczne

Jest gotów do dokonania samooceny własnych kompetencji i
doskonalenia swoich umiejętności K_K01EP71

Jest gotów myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K05EP82

Jest gotów dostrzegać i formułować problemy moralne i dylematy
etyczne w zakresie pracy własnej i zespołowej K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Istota marketingu i jego rola w działalności firmy. Ewolucja marketingu. Analiza otoczenia marketingowego. Proces wyboru rynku docelowego.
Produkt jako element marketingu mix. Strategie cenowe. Dystrybucja w ujęciu marketingowym. Instrumenty promocji i możliwości ich
zastosowania.

Zajęcia prowadzone z prezentacjami multimedialnymi, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja
multimedialna, case studyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena składa się z dwóch elementów oceny z zajęć oraz oceny ze sprawdzianu.
Sprawdzian to test jednokrotnego wyboru  (od 20- 25 pytań) 1 punkt za każdą odpowiedź. Student otrzymuje ocenę
dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia z testu jednokrotnego wyboru.
Na ocenę z zajęć składają się aktywności tj. obecność, aktywność na zajęciach, zadania. Ocena wyliczana jest na
podstawie wartości procentowych uzyskanych z poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia wyników cząstkowych (sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu).
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S Y L A B U S

podstawy postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_46N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa cywilnego procesowego, w
szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w Internecie oraz w
obszarze powództw w zakresie nieuprawnionego pozyskiwania i
przetwarzania informacji.

K_W13EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw człowieka, w szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń
dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym prowadzącym do wszczęcia postępowania
cywilnego.

K_W06EP22

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska społecznego,
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych lub
organizacyjnych w związku z juz toczącym się lub mogącym się
toczyć postępowaniem cywilnym.

K_U06EP31

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw człowieka, w szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń
dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym na potrzeby postępowań sądowych

K_U04EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym na potrzeby
postępowań sądowych

K_K04EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólna charakterystyka procedury cywilnej (termin, źródła, systematyka, zasady, wskazanie na inne procedury sądowe). Podmioty
postępowania (sąd i jego właściwość, powód, pozwany, uczestnik postępowania, podmioty "szczególne", reprezentacja w procesie). Przedmiot
postępowania (rodzaje powództw). Czynności procesowe - pojęcie i rodzaje. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (postępowanie
dowodowe, rodzaje wyroków). Zaskarżanie orzeczeń sądowych (środki zwyczajne i nadzwyczajne). Pisanie pism procesowych, w tym środków
zaskarżenia. Przygotowywanie formularzy procesowych. Rozwiązywanie w grupach problemów opartych na stanach faktycznych.

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście procedury cywilnej.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin (max. 9 pkt) - punktacja:
5,0 - 8,5-9,0 pkt
4,5 - 7,75-8,25 pkt
4,0 - 6,5-7,5 pkt
3,5 - 5-6,25 pkt
3,0 - 4,75 pkt

Kolokwium (max. 9 pkt):
5,0 - 8,5-9 pkt
4,5 - 7,5-8 pkt
4,0 - 6,5-7 pkt
3,5 - 5,5-6 pkt
3,0 - 5 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z egzaminu stanowi 0,8 oceny z przedmiotu, ocena z
kolokwiumstanowi 0,2 oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S

podstawy postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_52N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa karnego procesowego, w
szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w Internecie oraz w
obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji.

K_W13EP11

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
karnego procesowego.

K_U07EP52

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki
formułowania, analizowania i rozstrzygania złożonych i nietypowych
problemów zawodowych.

K_U14EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia. K_K01EP71

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Uczestnicy postępowania karnego
. Dowody w procesie karnym

. Środki przymusu

. Czynności procesowe

. Postępowanie przygotowawcze

. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

. Postępowania szczególne

. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

. Uczestnicy postępowania karnego

. Postępowanie przygotowawcze

. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

. Postępowania szczególne

. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

.
Analiza teorii prawa karnego procesowego połączona z interpretacją przepisów kodeksu postępowania karnego.
Analiza obecnego stanu prawnego. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja multimedialna, praca w grupach, case
study.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z egzaminu (0.6) i oceny z ćwiczeń (0.4)
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S Y L A B U S

podstawy prawa administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_37N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej K_W02EP11

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z
zakresu elektronicznego prawa administracyjnego materialnego K_W11EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania
instytucji prawa administracyjnego materialnego K_W13EP33

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawa administracyjnego
materialnego

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
administracyjnego materialnego

K_U07EP52

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U16EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa K_K07EP82

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K05EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie, funkcja i podziały prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej.
Formy działania administracji publicznej. Kontrola administracji publicznej. Prawo do dobrej administracji. Dostęp do informacji publicznej.
Ochrona danych osobowych. Obywatelstwo. Ewidencja ludności. Prawo o cudzoziemcach (wybrane zagadnienia). Prawo geodezyjne i
kartograficzne (wybrane zagadnienia). Prawo budowlane (wybrane zagadnienia). Prawo gospodarowania nieruchomościami (wybrane
zagadnienia). Ochrona gruntów rolnych i leśnych (wybrane zagadnienia). Prawo geologiczne i górnicze (wybrane zagadnienia). Prawo wodne
(wybrane zagadnienia). Prawo zagospodarowania przestrzeni (wybrane zagadnienia).

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu
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S Y L A B U S

podstawy prawa cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_30N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk prawnych
w szczególności znaczenie części ogólnej kodeksu cywilnego, ich
miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk w zakresie
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji o różnym statusie prawnym

K_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie
pozyskiwania i przetwarzania informacji w zakresie problematyki
funkcjonowania sieci Internet przez pryzmat zagadnień części
ogólnej prawa cywilnego

K_W05EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji  w języku polskim i języku
obcym oraz rozumie znaczenie instytucji prawa cywilnego

K_W11EP33

umiejętności

potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz prawidłowo
interpretować treść regulacji prawnych części ogólnej kodeksu
cywilnego oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności obejmujących
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U01EP41

potrafi brać udział w debacie dotyczącej problematyki dokonywania
czynności prawnych w Internecie, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich

K_U10EP52

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązanie w zakresie problematyki
funkcjonowania sieci Internet przez pryzmat zagadnień części
ogólnej prawa cywilnego

K_U16EP63

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie podstawowych
instytucji prawa cywilnego i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K01EP71

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów również w zakresie prawa cywilnego w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Ochrona dóbr osobistych w Internecie. Dokonywanie czynności prawnych przez Internet. Zawieranie umów na odległość. Zawieranie umów
przez podmioty profesjonalne przez Internet (w szczególności tryb ofertowy, negocjacje). Pozycja konsumenta w przypadku umów zawieranych
przez Internet. Ogólne warunki umów w praktyce obrotu przez Internet. Wykonanie umów w ogólności. Wykonanie zobowiązań z umów
wzajemnych. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań z umów
wzajemnych. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstąpienia od umowy, odstępne, kara umowna). Potrącenie,
odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika. Skarga pauliańska. Umowa sprzedaży w ogólności. Rękojmia i gwarancja
przy umowie sprzedaży. Pojęcie, systematyka i źródła prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny: pojęcie stosunku cywilnoprawnego (w tym
podmiot, przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego), zdarzenia cywilnoprawne. Osoby fizyczne: osoba fizyczna jako podmiot prawa
cywilnego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej, cechy indywidualizujące osobę fizyczną, stan cywilny, miejsce
zamieszkania, dobra osobiste i ich ochrona. Ochrona dóbr osobistych w Internecie. Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, nazwa, siedziba,
przedmiot działania, rodzaje osób prawnych, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej, rejestry osób prawnych,
dobra osobiste osób prawnych. Jednostki z art. 331 k.c. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: uwagi ogólne, kategorie przedmiotów
stosunków cywilnoprawnych. Czynności prawne: pojęcie czynności prawnej, dokonywanie czynności prawnych przez Internet, oświadczenia
woli i ich wykładnia, wady oświadczenia woli, treść czynności prawnej, rodzaje czynności prawnych, forma czynności prawnych w
szczególności forma dokumentowa, podpis elektroniczny, sposoby zawierania umów w tym on-line, wadliwość czynności prawnych i jej skutki.
Warunek i termin. Przedstawicielstwo: istota i rodzaje przedstawicielstw, pełnomocnictwo, prokura. Przedawnienie i terminy zawite: istota i
skutki przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, terminy zawite i ich rodzaje.

Ćwiczenia: analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją,
case study, Wykład informacyjny z analizą stanów faktycznych z dyskusją.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia:
Kolokwium pisemne składające się z 2 zadań (kazusów).
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Wykład:
Egzamin pisemny składający się z 2 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każde
pytanie.
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_47N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i instytucje
prawne w zakresie prawa i postępowania administracyjnego K_W13EP11

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i obowiązki
organów administracji publicznej K_W02EP22

umiejętności

student potrafi  wykorzystując posiadaną wiedzę  poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące zagadnień w
obszarze prawa i postępowania administracyjnego

K_U16EP31

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa K_U07EP42

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP51

student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedmiot postępowania administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie administracyjne. Wyłączenie pracownika albo organu.
Uczestnicy postępowania administracyjnego. Administracyjne kary pieniężne. Zasady postępowania administracyjnego. Postępowanie
dowodowe.  Zawieszenie i umorzenie postępowania. Decyzja, postanowienie i ugoda. Odwołanie i zażalenie. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz poglądów doktryny.
Analiza wybranych stanów faktycznych i opracowywanie projektów rozstrzygnięć organów I
instancji. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach odwoławczych i
nadzwyczajnych. Rozwiązywanie kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.
Prezentacja multimedialna..

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu
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S Y L A B U S

podstawy prawa karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_38N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter
odpowiedzialności karnej i akty prawne ją normujące. K_W13EP11

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu definicje przestępstwa w
rozumieniu prawa karnego i opisuje jego elementy strukturalne.
Określa i wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące odpowiedzialności
karnej w polskim systemie prawnym.

K_W11EP22

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kryteria opisania w polskim
prawie karnym zachowań jako czynów zabronionych w konsekwencji
przestępstw oraz charakteryzuje konsekwencje uznania zachowania
sprawcy za przestępstwo.

K_W13EP33

umiejętności

Potrafi wskazać i porządkuje kluczowe instytucje warunkujące
odpowiedzialność karną w prawie polskim. K_U01EP41

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść przepisów
prawnych dotyczących kluczowych instytucji prawa karnego. K_U01EP52

Potrafi praktycznie posługiwać się aparatem pojęciowym właściwym
dla prawa karnego. K_U07EP63

Potrafi w nowym stanie prawnym (przy zmianie przepisów)
wyprowadzać wnioski dotyczące nowej litery prawa. K_U01EP74

kompetencje społeczne

Jest gotów przy zmieniającym się stanie prawnym do stałego
pogłębiania wiedzy na temat podstaw i kryteriów odpowiedzialności
karnej.

K_K01EP81

Jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych w zakresie podstaw prawa
karnego.

K_K02EP92

Jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z potencjalną możliwością pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej za zachowania własne, jak i osób sobie
podległych.

K_K04EP103

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa i jego miejsce w systemie prawnym. Główne zasady prawa karnego i odpowiedzialności
karnej. Struktura i omówienie elementów przestępstwa. Sankcje w prawie karnym, ich charakterystyka i wymiar. Charakterystyka wybranych
typów czynów zabronionych z części szczególnej kodeksu karnego. Problematyka nauki o przestępstwie, a w jej ramach omówienie m.in.
elementów struktury przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność, karygodność, wina), okoliczności dekompletujących strukturę przestępstwa
(kontratypy, okoliczności wyłączające winę), form popełnienia przestępstwa (stadialnych oraz tzw. zjawiskowych), zbiegów przepisów i
przestępstw. Problematyka nauki o karze, a w jej ramach omówienie m.in. pojęcia kary, rodzajów kar (grzywna, ograniczenie wolności,
pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności), środków karnych, środków probacyjnych, środków
zabezpieczających, dyrektyw sądowego wymiaru kary, zagadnień nadzwyczajnego wymiaru kary (nadzwyczajne złagodzenie kary oraz
nadzwyczajne obostrzenie kary), kwestii przedawnienia i zatarcia skazania. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych z części
szczególnej kodeksu karnego.
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Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin z treści przekazanych podczas wykładu
Sprawdzian z treści przekazanych podczas ćwiczeń
Egzamin i prawdzian w formie testu

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena z egzaminu
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S Y L A B U S

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_27N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w
aspekcie działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach
wirtualnych.

K_W09EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą
na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w oparciu o
zgromadzony zasób informacji, przede wszystkim podejmowanie
działań przedsiębiorczych.

K_W14EP22

Student zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego
uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne, związane z
działaniem przedsiębiorczym i inne, przy uwzględnieniu możliwości
wykorzystywania informacji pozyskanej w Internecie oraz korzyści
wynikających z istnienia dóbr wirtualnych

K_W16EP33

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w
których uczestniczy, w szczególności zjawisk społecznych i
ekonomicznych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

K_U02EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu nauk o
przedsiębiorczości.

K_U07EP52

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, potrafi określić i
zaplanować rozwój zawodowy.

K_U19EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z
zakresu nauk o przedsiębiorczości, jest gotów do krytycznej analizy
posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunku
własnego rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się i
stałego podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji.

K_K01EP71

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne.

K_K05EP82

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem implementacji koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsięwzięciach
przedsiębiorczych.

K_K06EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Geneza i pojęcie przedsiębiorczości, rodzaje przedsiębiorczości, wybrane koncepcje przedsiębiorczości. Podstawowe zagadnienia
przedsiębiorczości i ekonomii - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, rynek, kapitał. Uwarunkowania przedsiębiorczości. Kompetencje
przedsiębiorcze, determinanty i sposoby rozwoju przedsiębiorstwa. Sektor małych i średnich przedsiębiorstwo - uwarunkowania, system i
instytucje wsparcia. Innowacyjność a przedsiębiorczość - pojęcie innowacyjności, zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, informacja a
innowacyjność. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Przedsiębiorczość akademicka (studencka) i rodzinna. Podstawowe prawne
zagadnienia rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa - modele prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania prawne.
Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przedsiębiorczości w branży prawniczej.

Wykład tradycyjny/Wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (sprawdzian) składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie
otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do
uzyskania wynosi 20. Sposób obliczania oceny z zaliczenia: poniżej 11 pkt (2.0), 11-12 (3.0), 13-14 (3,5), 15-16 (4.0), 17-
18 (4,5(, 19-20 (5.0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S

poprawna polszczyzna w praktyce
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3442_29N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię
umożliwiającą posługiwanie się poprawną polszczyzną K_W15EP11

umiejętności
Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie konstruować
wypowiedzi jak i rozwiązywać problemy językowe K_U16EP21

kompetencje społeczne
Ma świadomość poziomu swoich umiejętności językowych, jest
gotów do krytycznej oceny własnych i cudzych wypowiedzi K_K01EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Odmiana nazwisk polskich. Odmiana nazwisk obcych. Użycie wyrazów modnych. Zapożyczenia w polszczyźnie. Poprawność w użyciu
rzeczowników i liczebników. Czasowniki i wyrazy pomocnicze. Poprawność składniowa. Test poprawności językowej.

Praca z tekstem, dyskusja, analiza wybranych przykładów językowych, rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie testu poprawności językowej.
20 zdań do poprawy. Za każde zdanie 1 punkt. Punktacja:
18-20 bdb
16-17 db+
14-15 db
12-13 dst+
10-11 dst
0-9 ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.
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S Y L A B U S

praktyka
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_63N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie
działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach wirtualnych w
zakresie własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_W09EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą na
podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w oparciu o
zgromadzony zasób informacji w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_W14EP22

zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego
uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne i inne, przy
uwzględnieniu możliwości wykorzystywania informacji pozyskanej w
Internecie oraz korzyści wynikających z istnienia dóbr wirtualnych w
zakresie własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_W16EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną
wiedzę co do reguł prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w
prawie polskim, europejskim i międzynarodowym w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w ramach praktyk

K_U05EP52

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania,
opartych na analizie danego zjawiska społecznego, rozwiązań
złożonych i nietypowych problemów prawnych lub organizacyjnych
w zakresie własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_U06EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K02EP71

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu, jest gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K07EP82

Zajęcia praktyczne.Metody kształcenia
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Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Studenci mogą odbyć praktykę z chwilą zakończenia zajęć
przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów
przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny.
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S Y L A B U S

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_24N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej właściwe w sprawach
dotyczących działalności gospodarczej w Internecie.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz zna
ich znaczenie dla rynku wirtualnego.

K_W11EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego z
obszaru prawa gospodarczego publicznego z uwzględnieniem
działalności gospodarczej w Internecie.

K_W13EP33

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą
na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w zakresie
aktywności w Internecie w oparciu o zgromadzony zasób informacji

K_W14EP104

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
gospodarczego publicznego oraz ich wpływ na kierunki i zakres
działań podejmowanych w Internecie, w szczególności dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa
gospodarczego publicznego.

K_U07EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące prawa
gospodarczego publicznego.

K_U16EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu prawa gospodarczego publicznego (z uwzględnieniem
specyfiki działalności gospodarczej w Internecie), jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w tym
zakresie.

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, zwłaszcza w kontekście
regulacji publicznego prawa gospodarczego. K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań działalności
gospodarczej w Internecie związanych z wykonywaniem zawodu na
rynku wirtualnym.

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Prawo, państwo i gospodarka - pojęcie, istota i funkcje prawa gospodarczego publicznego, źródła publicznoprawnej regulacji działalności
gospodarczej, zasady tworzenia aktów prawnych z zakresu działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej i wolność
wykonywania zawodu a internetowa działalność gospodarcza (perspektywa krajowa i unijna). Zasady działalności gospodarczej według ustawy
- Prawo przedsiębiorców. Podstawowe pojęcia dla prawnych regulacji działalności gospodarczej, w tym: działalność gospodarcza i
przedsiębiorca. Podejmowanie, wykonywanie i zakończanie działalności gospodarczej według ustawy - Prawo przedsiębiorców,
ewidencjonowanie i rejestrowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem podejmowania działalności gospodarczej w Internecie.
Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej z uwzględnieniem problematyki internetowej
działalności gospodarczej. Kontrola działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki internetowej działalności gospodarczej. Wybrane
instrumenty prawne dotyczące internetowej działalności gospodarczej.

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (sprawdzian) składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za
każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_17N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
prowadzenia mediów społecznościowych w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji

K_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego i rolę mediów społecznościowych K_W07EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu wybranych mediów społecznościowych oraz ma
podstawową wiedzę ogólną z zakresu relacji społecznych, istotną w
zakresie aktywności w Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji o różnym stopniu wiarygodności

K_W15EP33

umiejętności

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych w mediach społecznościowych oraz potrafi
weryfikować zasoby informacji

K_U02EP41

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji dostępnych w mediach
społecznościowych oraz w oparciu o działanie bańki informacyjnej w
oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł prawnych i organizacyjnych
obrotu informacją w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

K_U05EP52

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować podstawowe
techniki, metody i narzędzia w celu opracowania regulaminów
działania mediów społecznościowych oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_U08EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem mediów społecznościowych oraz
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym

K_K04EP71

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych związanych z
funkcjonowaniem mediów społecznościowych, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania umiejętności pozyskiwania i
przetwarzania określonego zasobu informacji

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Rodzaje mediów społecznościowych. Znaczenie regulaminów w działalności mediów społecznościowych. Odpowiedzialność za udostępnianie
hiperłączy. Działanie mediów społecznościowych a regulacje prawne krajowe. Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych.
Prawo autorskie w mediach społecznościowych- wybrane aspekty. Bańki informacyjne.

prezentacja multimedialna, wykład problemowy, analiza aktów prawnych, dyskusja, praca indywidualna studenta
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

zadania otwarte (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury).
Na ocenę 3,0 ; od 50 %
Na ocenę 3,5 ; od 65 %
Na ocenę 4,0 ; od 75 %
Na ocenę 4,5 ; od 85 %
Na oceną 5 ; od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_23N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady konstruowania i
funkcjonowania podmiotów prywatnych zajmujących się
telemedycyną i e-zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony danych szczególnej kategorii

K_W03EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i zasady
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej związanej z
telemedycyną i e-zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania i przetwarzania informacji o pacjencie i jego stanie
zdrowia

K_W05EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony informacji
o szczególnym statusie prawnym, w danych osobowych pacjenta i
jego bliskich

K_W10EP33

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji niezbędnych dla prawidłowego
świadczeń usług telemedycznych

K_U03EP41

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i proponowania
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych lub
organizacyjnych odnoszących się do telemedycyny i e-zdrowia K_U06EP52

potrafi komunikować się z pacjentem i jego bliskimi w ramach
organizacji świadczeń telemedycznych, prawidłowo posługując się
podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa, ekonomii i
informatyki technicznej

K_U07EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w zakresie telemedycyny i e-zdrowia

K_K03EP71

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zgodnie
z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z organizacją
świadczeń telemedycznych i e-zdrowia

K_K07EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie telemedycyny i e-zdrowia. Prawne aspekty komunikowania się na odległość z pacjentem. Telemedycyna w przepisach dotyczących
wykonywania zawodów medycznych. Zakres świadczeń telemedycznych. Źródła ryzyka świadczeń telemedycznych. Odpowiedzialność prawna
w zakresie świadczeń telemedycznych.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_22N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady
dotyczące prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz
wybranych form działalności rozrywkowej w internecie w obszarze
prawa autorskiego

K_W08EP11

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
administracyjnej kontroli funkcjonowania działalności hazardowej i
rozrywkowej w Internecie

K_W02EP22

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię dotyczące prowadzenia działalności hazardowej w
internecie oraz wybranych form działalności rozrywkowej w
internecie

K_W11EP33

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych dotyczących
prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz wybranych
form działalności rozrywkowej w internecie

K_U01EP41

student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz wybranych
form działalności rozrywkowej w internecie

K_U07EP52

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prowadzenia
działalności hazardowej w internecie oraz wybranych form
działalności rozrywkowej w internecie

K_U15EP63

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01EP71

student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K05EP82

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do działalności hazardowej w internecie. Warunki urządzania gier hazardowych. Szkolenia z zakresu gier hazardowych. Reklama
gier hazardowych. Reglamentacja działalności gospodarczej w obszarze gier hazardowych. Daniny związane z urządzaniem gier hazardowych
(opłaty, dopłaty i podatki). Kary pieniężne za naruszenia w obszarze gier hazardowych. Charakter prawny działalności youtuberów.
Opodatkowanie działalności youtuberów. Prawo autorskie w działalności youtuberów. Charakter prawny działalności e-sportowców.
Opodatkowanie e-sportowców.

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu
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S Y L A B U S

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_44N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę społeczeństwa
informacyjnego oraz fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji

K_W07EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu, z
zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
zastosowania. Rozumie znaczenie rozwoju usług zaufania w tym
podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych

K_W11EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo posługując się
podstawową wiedzą i terminologią z zakresu prawa i informatyki
technicznej w aspekcie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych oraz ich zastosowania, a także zagadnieniami
dotyczącymi podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych

K_U07EP31

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i logicznie
uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące technologie
informacyjne i komunikacyjne oraz ich zastosowanie. K_U16EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w aspekcie ich zastosowania, a
także zagadnieniami dotyczącymi podpisów elektronicznych i
pieczęci elektronicznych

K_K04EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i ich zastosowanie. Rozporządzenie e-IDAS, usługi zaufania. Podpis elektroniczny ,
pojęcie , rodzaje. Pieczęć elektroniczna, pojęcie. Rodzaje pieczęci.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów, Praca własna z zalecaną literaturąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie pisemne (praca pisemna/ esej/ recenzja).
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.
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S Y L A B U S

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_50N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego materialnego w zakresie prawnokarnych
instrumentów ochrony informacji i dóbr wirtualnych. K_W13EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego procesowego w zakresie prawnokarnych
instrumentów ochrony informacji i dóbr wirtualnych. K_W13EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
infobrokera, wykluczające możliwość naruszenia przepisów prawa
karnego w zakresie ochrony informacji o różnym statusie prawnym K_W04EP73

umiejętności

umiejętności
EP3
Student potrafi generować rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych (w
zakresie, w jakim chodzi o ochronę informacji i dóbr wirtualnych) i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U12EP31

EP4
Student potrafi zebrać, analizować i interpretować teksty prawne i
teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych
i międzynarodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów
będących przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie formułować
twórczo własne opinie i wnioski.

K_U11EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do wskazywania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

'Informacje' i 'dobra wirtualne' - analiza pojęć z perspektywy prawa karnego. Analiza przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom
wirtualnym. Kryminologiczne aspekty przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym. Kryminalistyczne i procesowe aspekty
przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym. Prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych - ujęcie
europejskie i międzynarodowe.

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium
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S Y L A B U S

prawo bankowe w obrocie elektronicznym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_41N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu konstrukcje
prawne oraz zasady funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i
w Unii Europejskiej.

K_W01
K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu instytucje i
konstrukcje prawne z zakresu prawa bankowego, w tym również w
obrocie elektronicznym.

K_W02
K_W09EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy
funkcjonowania systemów płatności w obrocie bezgotówkowym, z
wykorzystaniem pieniądza bezgotówkowego.

K_W02
K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i
organizacyjne z zakresu prawa bankowego, z uwzględnieniem obrotu
elektronicznego.

K_U01EP41

Student potrafi po dokonaniu samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych informacji
rozróżnić rodzaje bankowości elektronicznej oraz wskazuje kierunki
jej rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

K_U05EP52

Student potrafi rozróżnić instrumenty wykorzystywane w
bankowości elektronicznej. K_U05EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami
prawa bankowego krajowego i unijnego. K_K01EP71

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych oraz
odpowiedzialnego wykonywania zawodu w zakresie prawa
bankowego.

K_K01
K_K02EP82

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w zakresie nowych
instrumentów wykorzystywanych w bankowości elektronicznej. K_K01EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Współczesne formy bankowości elektronicznej. Bankowość internetowa, mobilna i terminalowa - zadania. Zasady funkcjonowania rachunków
bankowych. Działalność kredytowa banków. Czynności bankowe w bankowości elektronicznej. Modele dystrybucji usług bankowych.
Elektroniczne formy płatności. Usługi płatnicze - regulacja prawna. Karty płatnicze w Polsce i na świecie. Bankowość elektroniczna w Polsce i
na świecie a konkurencyjność na rynku bankowym. Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej. Sieć bezpieczeństwa finansowego
na rynku bankowym. Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego. Historia bankowości elektronicznej. Pojęcie banku, instytucji
kredytowej, instytucji finansowej, spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. Pojęcie obrotu bezgotówkowego i gotówkowego. Rodzaje
bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. Rodzaje czynności bankowych, z uwzględnieniem czynności
wykorzystywanych w bankowości elektronicznej. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków. Usługi bankowości
elektronicznej. Instrumenty wykorzystywane w bankowości elektronicznej: pieniądz elektroniczny, karty płatnicze. Kredyty bankowe, pożyczki,
poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu bezgotówkowego. Innowacje technologiczne wykorzystywane w bankowości
elektronicznej.

Analiza stanów faktycznych z dyskusją., Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów., Praca w
grupach., Prezentacja multimedialna., Case study.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się: ćwiczenia zaliczeniem na ocenę, wykład egzaminem. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianów. Egzamin w formie testu złożonego z 2
części:
- teoretycznej (test jednokrotnego wyboru obejmuje 10 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź
spośród proponowanych 3 wersji),
- praktycznej (należy rozwiązać 5 kazusów; zadań).
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test (złożony z 2 części)
umożliwia uzyskanie 15 punktów. Zasady oceniania testu są następujące: - 15 pkt - bardzo dobry, - 14 pkt - dobry
plus, - 13-12 pkt - dobry, - 11-10 pkt - dostateczny plus, - 9-8 pkt - dostateczny, - poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S

prawo do informacji konsumentów i pacjentów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_18N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw człowieka, w szczególności prawa pacjenta i konsumenta do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym.

K_W06EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji dotyczących pacjentów i konsumentów, w tym prawa do
prywatności.

K_W10EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych dyscyplin (poza naukami
prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu relacji
społecznych, istotną w zakresie aktywności w Internecie oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym stopniu
wiarygodności.

K_W15EP33

umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne
z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji dot. pacjentów i konsumentów. K_U13EP41

Student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z
zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prawa Internetu oraz
prawa ochrony informacji dot. pacjenta i konsumenta, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych
źródeł.

K_U15EP52

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania informacjia
temat pacjentów i konsumentów oraz wykonywania czynności
prawnych i faktycznych w Internecie

K_U17EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji dot. pacjenta i konsumenta. K_K04EP71

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu informacji

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Konstytucyjne aspekty prawa pacjenta/konsumenta do informacji. Pojęcie i zakres prawa do prywatności. Realizacja obowiązku informacyjnego
względem pacjenta. Realizacja obowiązku informacyjnego względem konsumenta. Zasady udostępniania informacji pacjentowi. Zasady
udostępniania informacji konsumentowi.
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- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).

Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_33N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa do Internetu i
informacji  w procesach ochrony praw człowieka i zasad włączania
organów ochrony prawnej w te procesy.

K_W02EP11

Student charakteryzuje prawo do Internetu i informacji, przypisując
je do odpowiedniej generacji praw człowieka.

K_W06
K_W07EP22

Student wyciąga wnioski z analizy dokumentów dotyczących praw
człowieka oraz dokonuje wykładni ich postanowień. K_W06EP33

Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie główne trendy w
dyskursie na temat ochrony praw człowieka i ich roli na forum
międzynarodowym.

K_W07EP64

umiejętności

Student rozwiązuje stany faktyczne dotyczące kluczowych zagadnień
prawa do Internetu i informacji w systemie ochrony praw człowieka. K_U08EP41

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania skarg i
wniosków zmierzających do ochrony praw człowieka. K_U15EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotowy na współpracę z otoczeniem w zakresie analizy
sytuacji geopolitycznej, w której uczestniczą podmioty prawa
międzynarodowego.

K_K05EP71

Student zachowuje krytyczny stosunek do prezentowanych w
literaturze przedmiotu poglądów. K_K03EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Prawo do Informacji i prawo do Internetu jako prawa człowieka. Ewolucja pojęcia. Źródła międzynarodowej ochrony prawa do Informacji i prawa
do Internetu. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w aktach wiążących i niewiążących Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w regionalnych aktach prawa międzynarodowego (ze
szczególnym uwzględnieniem prawa UE). Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony prawa do Internetu i prawa do informacji.

Prezentacje multimedialne, Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, Analiza tekstów prawnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian (zaliczenie na ocenę) w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
5.0 bardzo dobry (bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

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 (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -
punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawo pracy w dobie informatyzacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_56N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter prawa
pracy i jego relację do innych nauk w zakresie funkcjonowania
Internetu oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
statusie prawnym

K_W01EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania reguły
i ograniczenia prawnej dopuszczalności pozyskiwania informacji o
osobach zatrudnionych przez osoby zbierające informacje dla
potencjalnych pracodawców.

K_W04EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system ochrony
praw pracowniczych, w szczególności zagrożeń dla tych praw
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym

K_W06EP33

umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować reguły zatrudnienia
pracowniczego i niepracowniczego przy użyciu standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji o
specyfice wykonywanej pracy (w szczególności w zakresie usług
internetowych i infobrokerskich)

K_U03EP41

Student posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie konkretnych stanowisk pracy
związanych z funkcjonowanie Internetu i pozyskiwania informacji,
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych lub
organizacyjnych związanych ze stosowaniem prawa pracy.

K_U06EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej
decyzji co do stworzenia stanowiska pracy oraz zastosowania
określonego typu zatrudnienia pracowniczego albo
niepracowniczego

K_U11EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
osób zatrudnionych, związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym statusie
prawnym na potrzeby wykonywanej pracy i dla celów prywatnych
przy użyciu infrastruktury pracodawcy.

K_K04EP71

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu, odnoszących się do prawidłowego
identyfikowania i przestrzegania praw i obowiązków pracowniczych.

K_K07EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Nowe technologie a polityka work-life balance i flexibility na rynku pracy
. Technologie kryptograficzne na rynku pracy (kryptowaluty, DApps i inne). Telepraca w rozumieniu Kodeksu pracy. Wykorzystanie sztucznej
inteligencji (AI) w zatrudnieniu (inteligentne systemy motywacyjne, rekrutacja z wykorzystaniem Boot'ów i zaawansowanych aplikacji
headhunterskich, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników przez AI, terminale płatnicze na usługach działów płac). Elektroniczna
dokumentacja pracownicza. Ochrona prawna osób pracujących w tzw. elastycznym stosunku pracy. Technologie cyfrowe (digitalizacja) i ich
wpływ na gospodarkę oraz prawo pracy. Pojęcie i ogólna charakterystyka elektronicznej technologii zatrudnienia
. Elektroniczne platformy zatrudnienia (typu Uber, Bolt i inne), status ich uczestników oraz wzajemne prawa i obowiązki
. Metody i zakres dopuszczalnej kontroli pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (programy śledzące aktywność, monitoring
audio-wizualny, elektroniczna ewidencja czasu pracy, w tym czytniki linii papilarnych i tęczówki oka, kontrola korespondencji elektronicznej).
Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników (zakres dopuszczalnego gromadzenia danych przez pracodawców i
przedsiębiorców, sposoby ochrony, odpowiedzialność prawna). Prognozy rozwoju elektronicznych technologii zatrudnienia i ich przyszłość.

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z
przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów. Praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian z przedmiotu (wykład), jak i kolokwium (ćwiczenia) odbywają się w formie pisemnego testu składającego
się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, za każde pytanie 1 pkt.
6 pkt - dst
7 pkt - dst plus
8 pkt - db
9 pkt - db plus
10 pkt - bdb.
W razie gdyby zachowanie formy pisemnej było niemożliwe, niecelowe lub znacznie utrudnione - możliwe jest
przeprowadzenie sprawdzianu lub kolokwium w formie ustnej. Przebieg sprawdzianu lub kolokwium ustnego będzie
utrwalony w formie pisemnej poprzez sporządzenie protokołu z odpowiedzi studenta. Student otrzymuje na
sprawdzianie lub kolokwium ustnym 3 pytania. Za każde pytanie może otrzymać maksymalnie 1 pkt. Oto sposób
ustalania oceny na sprawdzianie lub kolokwium ustnym: 3 pkt - ocena bardzo dobra 2,75 pkt - ocena dobra plus 2,50 -
2,25 pkt - ocena dobra 2,00 pkt - ocena dostateczna plus 1,75 pkt - ocena dostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu (wykład).
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S Y L A B U S

prawo telekomunikacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej i gospodarczej
właściwych w sprawach wynikających z prawa telekomunikacyjnego. K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy prawne i
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w
kontekście prawnych ram działalności na rynku
telekomunikacyjnym.

K_W05EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa telekomunikacyjnego. K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu prawa
telekomunikacyjnego oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności obejmujących
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U01EP41

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie zadań problemowych
dotyczących prawa telekomunikacyjnego.

K_U16EP52

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej zagadnień
teoretycznych i praktyki prawa telekomunikacyjnego, przedstawiając
i oceniając różne stanowiska oraz dyskutując o nich. K_U10EP63

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
dziedziny prawa telekomunikacyjnego, jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia.

K_K01EP71

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu dotyczącego regulacji prawnych z obszaru prawa
telekomunikacyjnego.

K_K03EP82

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
prawa telekomunikacyjnego związanych z funkcjonowaniem
Internetu oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym.

K_K04EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Istota, specyfika, źródła, ratio legis i znaczenie prawa telekomunikacyjnego. Regulacja rynku telekomunikacyjnego oraz uwarunkowania
prowadzenia działalności na rynku telekomunikacyjnym. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, usługi powszechne. Ustrojowe i
proceduralne aspekty prawa telekomunikacyjnego (rozstrzyganie sporów, postępowania przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
postępowanie odwoławcze). Podstawowe definicje prawa telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne). Regulowanie rynku telekomunikacyjnego
(zajęcia praktyczne). Ochrona użytkowników końcowych, usługi powszechne (zajęcia praktyczne). Gospodarowanie częstotliwościami i
numeracją (zajęcia praktyczne). Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne, infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia
radiowe (zajęcia praktyczne). Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych, bezpieczeństwo i integralność sieci i
usług telekomunikacyjnych (zajęcia praktyczne). Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego (zajęcia praktyczne). Opłaty telekomunikacyjne (zajęcia praktyczne). Organy właściwe w sprawach telekomunikacji, postępowanie
przed Prezesem UKE oraz postępowanie odwoławcze (zajęcia praktyczne).
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Wykład/wykład z prezentacją, Ćwiczenia - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia
administracji, prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów związanych z prawem telekomunikacyjnym

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów,
łącznie maksymalnie 10 punktów.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 6 pkt - niedostateczny
6 - dostateczny
7 - dostateczny plus
8 - dobry
9 - dobry plus
10 - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego składającego
się z 10 pytań testowych (10 pytań x 1 pkt = maksymalnie 10 pkt). Ocena kolokwium: poniżej 6 pkt - niedostateczny, 6
- dostateczny, 7 - dostateczny plus, 8 - dobry, 9 - dobry plus, 10 - bardzo dobry.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

prawo własności intelektualnej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_13N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje dotyczące prawa
własności intelektualnej w Internecie , w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_W06EP11

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie prawa własności intelektualnej
w Internecie oraz prawa ochrony informacji z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

K_U15EP21

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym w zakresie
prawa własności intelektualnej w internecie

K_K04EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Własność intelektualna. Ochrona własności intelektualnej-podstawy prawne. Naruszenie własności intelektualnej w sieci internet. Sankcje za
naruszenie własności intelektualnej w internecie. Patent. Ochrona patentowa programów komputerowych. Programy komputerowe w systemie
ochrony prawnoautorskiej. Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia własności intelektualnej.
Piractwo komputerowe.

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt
do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania
poszczególnych ocen końcowych przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu
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S Y L A B U S

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_43N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego materialnego w zakresie problematyki
przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności.

K_W13EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i terminologię
z zakresu prawa karnego procesowego w zakresie problematyki
przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności.

K_W13EP22

umiejętności

Student potrafi generować rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych (w
zakresie, w jakim chodzi o przeciwdziałanie przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie) i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U12EP31

Student potrafi zbierać, analizować i interpretować teksty prawne i
teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych
i międzynarodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów
będących przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie formułować
twórczo własne opinie i wnioski.

K_U11EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do wskazywania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wolność seksualna - charakterystyka w kontekście prawa karnego. Obyczajność - charakterystyka w kontekście prawa karnego. Przestępczość
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - ogólna charakterystyka z perspektywy polskiego prawa karnego materialnego. Przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich jako szczególny przykład przestępczości przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - charakterystyka z perspektywy polskiego prawa
karnego materialnego.

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

2/2



S Y L A B U S
Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_4N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte w
problematyce wykładuEP11

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki wykładuEP21

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na podstawie literatury
przedmiotuEP32

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny poziomu
swojej wiedzyEP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu,
odesłanie studenta do literatury uzupełniającej. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego.
Podsumowanie i konkluzje końcowe.

WykładMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

1/1



S Y L A B U S
Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_3N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte w
problematyce wykładuEP11

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki wykładuEP21

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na podstawie literatury
przedmiotuEP32

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny poziomu
swojej wiedzyEP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu,
odesłanie studenta do literatury uzupełniającej. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego.
Podsumowanie i konkluzje końcowe.

WykładMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

1/1



S Y L A B U S

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_65N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski, semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
2, 3 4, 5, 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z zakresu
prawa autorskiego w zakresie adekwatnym do potrzeb
przygotowania pracy dyplomowej

K_W08EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji w języku polskim i języku
obcym w zakresie adekwatnym do problematyki pracy dyplomowej

K_W11EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania
Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z tego zakresu

K_W12EP33

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną
wiedzę co do reguł prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w
zakresie przygotowywanej pracy dyplomowe

K_U05EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i
analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_U11EP52

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
elementarnych zagadnień w obrębie prawa Internetu oraz prawa
ochrony informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych oraz innych źródeł

K_U15EP63

kompetencje społeczne

est gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_K03EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_K04EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania, syntetyzowania, abstrahowania, porównywania,
uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku
administracja. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy. Zasady przywoływania
wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów zamieszczanych w pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy dyplomowej:
ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu pracy dyplomowej; bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań
prowadzonych przez seminarzystów. Bieżąca kontrola postępów pracy. Etyka w badaniach naukowych. Omówienie przebiegu i przedmiotu
egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału.
Korzystanie z Bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line (Książnica Szczecińska, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka
Narodowa), a także stron internetowych instytucji naukowych, gospodarczych i politycznych.

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska
judykatury i doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 4, 5 i 6 semestrze. Zaliczenie semestru 4 i 5 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora, zaliczenie z oceną Zaliczenie semestru 6 - na podstawie aktywności na seminarium oraz złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3439_53N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości zastosowania
systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania
informacji.

K_W12EP11

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej znaczenie w
działaniu podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji, K_W15EP22

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności w
Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
stopniu wiarygodności

K_W15EP33

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych, dotrzeć do
źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność zawartych w nim
danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U17EP41

potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie
do potrzeb różnych organizacji w szczególności w celu
przygotowania i opracowania tekstów aktów prawnych.

K_U08EP52

student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się K_U19EP73

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w
zakresie szybko rozwijających się technologii informacyjnych. K_K01EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja, wiedza). Środki techniczne i programowe
współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne. System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii
informacyjnych. Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych.
System operacyjny - oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. Sieć
komputerowa - struktura, podstawowe usługi. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi, korespondencja seryjna). Arkusze kalkulacyjne -
struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy
zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym, VB - podstawy. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie
zawartości slajdu, zmiana układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy slajdami).
Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacji. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe
usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich wykorzystywania. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji,
serwisy usług cyfrowych administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Internet - bezpieczeństwo informacji
przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis
elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej. Internet - Informacja prawna
w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych, elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce,
Systemy Informacji Prawnej: ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex. Sprawdzian końcowy.

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia z oceną.
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S Y L A B U S

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_39N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości zastosowania
systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania
informacji.

K_W12EP11

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej znaczenie w
działaniu podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji, K_W15EP22

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności w
Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
stopniu wiarygodności

K_W15EP33

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych, dotrzeć do
źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność zawartych w nim
danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U16EP41

potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie
do potrzeb różnych organizacji w szczególności w celu
przygotowania i opracowania tekstów aktów prawnych.

K_U08EP52

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w
zakresie szybko rozwijających się technologii informacyjnych. K_K01EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja, wiedza). Środki techniczne i programowe
współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne. System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii
informacyjnych. Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych.
System operacyjny - oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. Sieć
komputerowa - struktura, podstawowe usługi. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi, korespondencja seryjna). Arkusze kalkulacyjne -
struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy
zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym, VB - podstawy. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie
zawartości slajdu, zmiana układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy slajdami).
Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacji. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe
usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich wykorzystywania. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji,
serwisy usług cyfrowych administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Internet - bezpieczeństwo informacji
przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis
elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej. Internet - Informacja prawna
w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych, elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce,
Systemy Informacji Prawnej: ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex.

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z  przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia
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S Y L A B U S

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_48N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji odnoszące się do granic informatyzacji i
rozwoju sztucznej inteligencji, w tym również zasady komunikacji
elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji

K_W07EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji
niejawnych, danych osobowych, oraz możliwości wykorzystywania
technologii teleinformatycznych w administracji, a także znaczenie
informatyzacji w administracji publicznej

K_W10EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia funkcjonowania
Internetu i wirtualnych źródeł informacji oraz ma podstawową wiedzę
ogólną z zakresu cyberbezpieczeństwa w łączności elektronicznej i
narzędzi informatycznych w zarządzaniu informacją

K_W12EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie
informacji, a także zasady bezpieczeństwa systemów i narzędzi
teleinformatycznych

K_U01EP41

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska prawne
z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w
procesie przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem
systemów i narzędzi informatycznych

K_U03EP52

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się. K_U19EP83

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym, oraz potrafi
ocenić przydatność rozwiązań systemowych w zarządzaniu
informacją

K_K04EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy,  w szczególności w aspekcie identyfikacji zagrożeń
systemowych

K_K05EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Dostęp do informacji publicznej, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych - zagadnienia
wstępne. Zasady komunikacji elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego

. Technologie teleinformatyczne w administracji. Informatyzacja administracji publicznej. Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
informacją
. Cyberbezpieczeństwo w łączności elektronicznej. Dokumentacja elektroniczna a integralność, poufność i dostępność informacji.

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test i jedno pytanie otwarte). Ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Za każde
pytanie testowe można uzyskać jeden punkt, a w przypadku pytania otwartego - 0 pkt, 0,25  pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1
pkt.
Ocena ustalana jest w następujący sposób:
poniżej 50% - ocena niedostateczna
od 50 % - ocena dostateczna
od 65% - ocena dostateczny +
od 75% - ocena dobra
od 85% - ocena dobry +
od 90% - ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt (test
jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny końcowej.
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S Y L A B U S

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3434_26N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania
działalności zawodowej w ramach studiowania kierunku studiów.EP11

umiejętności
Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.EP21

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjneEP32

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i
otoczenia, w tym przestrzega zasady bezpieczeństwaEP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej;
obowiązki uczelni, przełożonych  w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i  nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i
chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i zajęciach terenowych: unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)
. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy. Podstawy prawne w zakresie ochrony
p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i
w innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, prowadzenie resuscytacji
krążeniowo oddechowej (RKO).

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP-uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu.
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu nie jest wystawiana.

1/1



S Y L A B U S

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIWPiA_5N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

EP11

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.EP22

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.EP33

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

EP44

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

EP51

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.EP62

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

EP73

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

EP81

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz
danych. Polska
Bibliografia Prawnicza.

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.
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S Y L A B U S

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ2362_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi chmurowych
Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz uczelni.EP11

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćEP22

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowejEP33

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnegoEP41

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z wykładowcą i
pracownikami uczelniEP52

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i przystąpić
prawidłowo do egzaminu/zaliczenia onlineEP63

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi studentami
i wykładowcami w trybie pracy zdalnejEP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Obsługa platformy e-learningowej. Komunikacja elektroniczna na uczelni.

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi
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S Y L A B U S

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_49N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej w
obszarze cywilnoprawnych aspektów stosowania sztucznej
inteligencji oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji  w języku
polskim.

K_W11EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego. K_W07EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa cywilnego w zakresie nowych
technologii.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
i zjawisk społecznych związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i
jej wpływem na stosunki umowne.

K_U02EP41

Student potrafi ocenić stopień wiarygodności źródła pozyskiwanych
informacji. K_U05EP52

Student potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu o wiedzę o
nowych technologiach i ich cywilistycznych aspektach. K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
sztucznej inteligencji i nowych technologii. K_K01EP71

Student jest gotów do kreatywnego i operatywnego myślenia oraz
działania uwzględniając aspekty prawne cywilistycznego
wykorzystania sztucznej inteligencji.

K_K05EP82

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu
związanego stosowaniem sztucznej inteligencji i nowych technologii. K_K02EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie inteligencji i sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja a osobowość prawna. Reprezentacja osoby fizycznej lub prawnej przez SI
. Zasady moralności SI a pozaprawne wartości prawa cywilnego. Odpowiedzialność za działania SI a dotychczasowy stan prawa cywilnego.
Znaczenie Blockchain dla stosunków cywilnoprawnych. Zagadnienie inteligentnych kontraktów. Cyfrowe waluty jako środek umarzania
zobowiązań.

Wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.
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S Y L A B U S

świadczenie usług drogą elektroniczną
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_35N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej w
obszarze cywilnoprawnych aspektów stosowania sztucznej
inteligencji oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji  w języku
polskim.

K_W11EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego. K_W07EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa zobowiązań i prawa cywilnego
części ogólnej w zakresie następstw aktywności w Internecie.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
i zjawisk społecznych związanych z rozwojem nowych technologii i
ich wpływem na stosunki umowne.

K_U02EP41

Student potrafi ocenić stopień wiarygodności źródła pozyskiwanych
informacji. K_U05EP52

Student potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu o wiedzę o
nowych technologiach i ich cywilistycznych aspektach. K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
świadczenia usług drogą elektroniczną. K_K01EP71

Student jest gotów do kreatywnego i operatywnego myślenia oraz
działania, uwzględniając aspekty prawne świadczenia usług drogą
elektroniczną.

K_K05EP82

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu
związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

K_K02EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Wprowadzenie do prawa nowych technologii

. Obszary harmonizacji w sferze normowania aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie komunikacji elektronicznej

. Technologie informacyjne a społeczeństwo informacyjne

. Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość

. Pojęcie i typy tzw. umów elektronicznych

. Charakterystyka umowy o dostęp do sieci teleinformatycznej

. Charakterystyka umowy o dostawę sieci teleinformatycznej

. Charakterystyka umowy o dostawę usług w sieci. Umowa o pozycjonowanie strony internetowej. Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi
drogą elektroniczną. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną. Zasady ochrony danych
osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

wstęp do prawoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_28N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

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

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia
prawoznawstwa. K_W11EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje norm
postępowania (w tym norm prawnych), źródła norm prawnych,
sposób ich tworzenia, strukturę oraz sposób dokonywania zmian. K_W01EP22

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu cechy systemu prawnego
oraz rodzaje więzi występujących w systemie. K_W15EP33

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami
prawa i prawoznawstwa. K_U07EP41

Posiada umiejętność wyszukiwania i kwalifikowania norm
postępowania regulujących określone sfery życia społecznego. K_U02EP52

Posiada umiejętność prezentacji problemów związanych z prawem
Internetu i ochroną informacji oraz prowadzenia dyskusji z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. K_U06EP63

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności w
zakresie posługiwania się terminologią prawną i prawniczą. K_K01EP71

Wykazuje gotowość poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania
w konfrontacji z osobowymi i nieosobowymi źródłami wiedzy. K_K03EP82

Formułuje problemy oraz poszukuje optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania niewłaściwych postaw. K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Norma postępowania -  Obowiązywanie normy
. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych
. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych

. Rodzaje aktów normatywnych: Konstytucja - Ustawa i akty o mocy ustawy - Akty wykonawcze i inne akty podustawowe - Akty powszechnie
obowiązujące a akty o charakterze wewnętrznym - Powiązania między aktami normatywnymi - Akty normatywne Unii Europejskiej
. Proces tworzenia prawa
. Znajomość prawa - Ogłoszenie aktu normatywnego - Dzienniki urzędowe - Inne formy
przekazywania informacji o prawie - Ignorantia iuris nocet
. Stosowanie prawa - Etapy stosowania prawa - Typy stosowania prawa
. Realizowanie i przestrzeganie prawa - Pojęcie realizowania i przestrzegania normy - Czynniki
wpływające na przestrzeganie normy - Rodzaje sankcji - Warunki efektywności sankcji - Postawy wobec prawa

. Podmioty prawa - Pojęcie podmiotu prawa - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych- Osoby prawne

. Sytuacje prawne - Pojęcie sytuacji prawnej - Podstawowe sytuacje prawne - Pochodne sytuacje prawne (uprawnienie i kompetencja) - Złożone
sytuacje prawne - Prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym - Prawa człowieka i obywatela

. Stosunek prawny - Stosunek faktyczny a stosunek tetyczny - Stosunek prawny - Podmiot,
przedmiot i treść stosunku prawnego - Powstawanie stosunków prawnych

. Prawo a inne regulatory zachowań - Prawo i wartości - Kultura prawna - Wielość systemów
normatywnych - Normy moralne i obyczajowe - Relacje między prawem a moralnością i normami obyczaju

. Wykładnia przepisów prawnych - Zadania wykładni - Fazy wykładni - Rodzaje dyrektyw wykładni

. Pojęcie i funkcje prawa -  Prawo jako zjawisko społeczne - Prawo jako zjawisko polityczne. -  Funkcje prawa

. Norma postępowania - Obowiązywanie normy

. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych

. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych

. Akt normatywny - Rodzaje aktów normatywnych

. System prawa - System civil law i common law  -  Formalne cechy systemu prawa

. System prawa - System civil law i common law  -  Formalne cechy systemu prawa

. Obowiązywanie prawa

. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu

. Język prawny i język prawniczy - Charakterystyka języka tekstów prawnych

.
Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład).
Prezentacja multimedialna (wykład i ćwiczenia).
Analiza tekstów z dyskusją (ćwiczenia).
Opracowanie projektu (ćwiczenia).
Gry symulacyjne (ćwiczenia).
Praca w grupach (ćwiczenia).

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8,EP9PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia: łączna suma punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi na pytania sformułowane w
pisemnym  teście jednokrotnego wyboru (15 pytań) oraz max. 5 punktów możliwych do uzyskania za aktywność na
zajęciach oraz przygotowanie zadań zleconych przez prowadzącego .
Ocena wystawiana za łącznie uzyskaną sumę punktów:
11 - 12 pkt: ocena: dostateczny,
13 - 14 pkt: ocena: dostateczny plus
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

15 - 16 pkt: ocena: dobry
17 -18 pkt: ocena: dobry plus
19-20 pkt: ocena: bardzo dobry

Wykład: zaliczenie z oceną w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru (20 pytań).

Test obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Test jednokrotnego wyboru, obejmuje 20 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.

Warunki zaliczenia:
11 - 12 poprawnych odpowiedzi: ocena: dostateczny,
13 - 14 poprawnych odpowiedzi: ocena: dostateczny plus
15 - 16 poprawnych odpowiedzi: ocena: dobry
17 -18 poprawnych odpowiedzi: ocena: dobry plus
19-20 poprawnych odpowiedzi: ocena: bardzo dobry
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Metoda wyliczenia oceny: średnia ważona.
Waga oceny z ćwiczeń: 0,5.
Waga oceny z wykładu:0,5.
Przy wyliczeniu oceny końcowej wynik należy zaokrąglić w górę.
Przykład wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z ćwiczeń 5,0 i ocena z wykładu 4,0: ocena z przedmiotu 4,5

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda wyliczenia oceny - średnia ważona.
Waga oceny z ćwiczeń: 0,5.
Waga oceny z wykładu: 0,5.
Przy wyliczeniu oceny końcowej wynik należy zaokrąglić w górę.
Przykład wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z ćwiczeń 5,0 i ocena z wykładu 4,0 - ocena z przedmiotu 4,5
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S Y L A B U S

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3432_21N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada wiedzę z zakresu systemów informatycznych obiegu
dokumentów, zna typowe funkcje rozwiązań informatycznych tego
typu

K_W11EP11

Zna różne formy dokumentacji, procesy ich powstawania w
podmiotach prywatnych oraz rozumie terminologię i zasady
teoretyczne nauki o dokumencie

K_W15EP22

Zna i rozumie podstawowe regulacje prawne oraz wymogi
praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w podmiotach
prywatnych

K_W05
K_W10EP33

umiejętności

Potrafi dobrać i wykorzystać narzędzia teleinformatyczne oraz
stosuje zasady teoretyczne archiwistyki i nauki o dokumencie w
działalności dokumentacyjnej prowadzonej w podmiotach
prywatnych.

K_U02
K_U03EP41

kompetencje społeczne
Potrafi odpowiedzialnie postępować z informacją zarówno publiczną,
jak prywatną, którą zawiera dokumentacja podmiotów prywatnych. K_K06EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Informacja i wiedza w zarządzaniu podmiotem prywatnym. Dokument, dokument w formie elektronicznej. Metody uwierzytelniania dokumentów.
Dokumentacja, przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w przedsiębiorstwie (sekretariat, księgowość oraz kadry). Kryteria
podziału dokumentacji. Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w podmiotach
prywatnych. Podstawowe procesy zarządzania dokumentacją: rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikacja oraz archiwizacja. Przetwarzanie
dokumentów jako jeden z procesów związanych z działalnością podmiotów prywatnych. Zarządzanie dokumentacją a efektywność działani.
System Zarządzania Dokumentami (DMS) - funkcjonalność systemu, gromadzenie i porządkowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów
papierowych do systemu informatycznego, procedury rejestrowania dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie wersjami
dokument. Baza dokumentów kluczowych. Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji. Bezpieczeństwo dokumentów - poufność,
integralność i dostępność. Technologia blockchain. Globalny obieg dokumentów - elektroniczna wymiana danych (EDI), zalety i typowe
zastosowania. Wdrożenie systemów workflow/obiegu dokumentów - kryteria wyboru optymalnego rozwiązania adekwatnego do podmiotu,
harmonogram prac wdrożeniowych, przyczyny sukcesów i porażek. Problem dokumentacji likwidowanego podmiotu - uwarunkowania prawne.
Archiwizacja dokumentacji.

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusjana zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze
średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_10N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 6

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej w zakresie obiegu
dokumentów oraz pojęcia i terminologię właściwą dla informatyki i
telekomunikacji dotyczącą funkcjonowania ww. organów w
przestrzeni wirtualnej

K_W02
K_W12EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji w aspekcie informatyzacji w obszarze
obiegu i zarządzania dokumentacją.

K_W07EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony
informacji o szczególnym statusie prawnym, w tym informacji
niejawnych, danych osobowych w aspekcie stosowania
prawidłowych reguł zarządzania dokumentacją w sektorze
publicznym i prywatnym.

K_W10EP33

umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować proces archiwizacji
dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym z wykorzystaniem
standardów metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie
przetwarzania informacji.

K_U03EP41

Student posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie problemów dotyczących
złożonych i nietypowych problemów związanych z obiegiem
dokumentów.

K_U06EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
oznaczyć dokumenty oraz zaplanować i zorganizować ich obieg w
podmiocie publicznym.

K_U11EP63

Student będzie umiał prawidłowo zastosować narzędzia
informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu dokumentów w
podmiotach publicznych.

K_U17EP104

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu obiegu i zarządzania dokumentacją w sektorze publicznym,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w
obszarze obiegu dokumentów.

K_K01EP71

Student jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu nie
tylko w aspekcie merytorycznym, ale również w aspekcie
prawidłowego kwalifikowania, przetwarzania i obiegu dokumentów. K_K02EP82

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów odnoszących się do zarządzania dokumentacją oraz do
zasięgania opinii w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i dokumentami elektronicznymi, przepisy
kancelaryjne. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Instrukcja kancelaryjna. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Dziennikowy i
bezdziennikowy system kancelaryjny. Czynności kancelaryjne w systemie EZD. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym. Zasady
rejestracji dokumentów, znakowania spraw, prowadzenia ich metryki oraz podział dokumentacji. Analiza obiegu dokumentów w wybranym
urzędzie administracji publicznej.

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

zarządzanie informacją w sektorze finansowym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_6N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

3 5

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania informacją. K_W01EP11

Student zna strukturę sektora finansowego i jednostki wchodzące w
jego skład. K_W16EP22

Student zna procedury zarządzania informacją w sektorze
finansowym.

K_W02
K_W13
K_W15

EP33

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, zidentyfikować
ewentualne słabe ogniwa (wady, nieprawidłowości, błędy) w danej
procedurze zarządzania informacją.

K_U03
K_U05
K_U07

EP41

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, stworzyć
podstawową procedurę zarządzania informacją.

K_U08
K_U11
K_U16

EP52

kompetencje społeczne

Student ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności,
pozwalających mu samodzielnie rozstrzygać podstawowe
zagadnienia (problemy, wyzwania) dotyczące zarządzania informacją,
zwłaszcza w sektorze finansowym

K_K03
K_K05EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Analiza stanów faktycznych nt. zarządzania informacją w jednostkach sektora finansów publicznych połączona z dyskusją i formułowaniem
zalet i wad danych procedur zarządzania informacją w tych jednostkach. Przygotowywanie pism lub innych przydatnych dokumentów z zakresu
zarządzania informacją w sektorze finansowym. Wykład problemowy nt. sektora finansowego i jednostek wchodzących w jego skład. Wykład
problemowy nt. zarządzania informacją w sektorze finansowym. Wykład problemowy nt. szczególnych procedur zarządzania informacją w
sektorze finansowym (procedura RODO, tajemnica skarbowa, tajemnica bankowa itp.

Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym. Student
pozna najważniejsze pojęcia w tym zakresie oraz procedury związane z zarządzaniem informacji w sektorze
finansowym

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu jest uprzednie
zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i napisanego przez studenta
eseju nt. wybranego zagadnienia z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z eseju jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 % maksymalnej liczby pktów). Punkty przyznawane
są za: 1) zachowanie formy eseju  4 pktów; 2) wybór tematu z zakresu zarządzania informacją i sprecyzowanie
omawianej problematyki 4 pktów; 3) umiejętność sformułowania własnego poglądu na wybrany temat i przywołania
argumentów uzasadniających ten pogląd  0 12 pktów Zasady oceniania eseju: 20 pktów  bardzo dobry (5) 18 19 pktów
dobry plus (4,5) 16 17 pktów dobry (4,0) 14 15 pktów   dostateczny plus (3,5) 12-13 puktów   dostateczny (3,0) poniżej
12 pktów   niedostateczny (2) Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań
jednokrotnego wyboru spośród 3 wariantów odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu końcowego jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 %
maksymalnej liczby pktów). Zasady oceniania sprawdzianu końcowego: 20 pktów   bardzo dobry (5) 18-19 pktów
dobry plus (4,5) 16-17 puktów  dobry (4,0) 14 15 pktów  dostateczny plus (3,5) 12 13 pktów   dostateczny (3,0) poniżej
12 pktów  niedostateczny (2)

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 20 pytań
jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest zdobycie co najmniej 12 pkt (60% maksymalnej liczby pkt).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów. Zasady oceniania egzaminu: 20 pkt - bardzo dobry
(5) 18-19 pkt - dobry plus (4,5) 16-17 pkt - dobry (4,0) 14-15 pkt - dostateczny plus (3,5) 12-13 pkt - dostateczny (3,0)
poniżej 12 pkt - niedostateczny (2,0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena uzyskana z egzaminu.
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S Y L A B U S

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3439_4N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze publicznymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawyprawne i zasady
podejmowania i wykonywaniadziałalności gospodarczej w aspekcie
istotnym dlazaangażowania podmiotów prawa prywatnego
wprzepływ informacji w sytuacjach kryzysowych

K_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady ochrony i
zarządzania informacją o szczególnym statusie w sytuacjach
kryzysowych

K_W10EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia i zapewnienia
odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pozyskiwanych i
przetwarzanych informacji w warunkach sytuacji kryzysowe

K_W10
K_W12EP33

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia wiarygodności i
rzetelności źródła pozyskiwanych informacji, niezbędną do
zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa tej informacji w
warunkach sytuacji kryzysowej oraz zabezpieczenia słusznych
interesów osób, których ta informacja dotycz

K_U05EP41

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo zebrać i
analizować materiały niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji w
celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji,
którą zarządza w warunkach sytuacji kryzysowe

K_U11EP52

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w obszarze
bezpieczeństwa zarządzania informacji o różnym statusie prawnym
w warunkach sytuacji kryzysowe

K_U12EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu w obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji w
warunkach sytuacji kryzysowej

K_K03EP71

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym
w warunkach sytuacjikryzysowe

K_K04EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Elementy podmiotowe systemu zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem centrów zarządzania kryzysowego. Model
organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego. Katalog i status prawny informacji podlegających przepływowi w sytuacjach
kryzysowych. Charakterystyka baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i
sposobach postępowania ludności na wypadek zagrożeń. Rola informacji w zakresie racjonalnego gospodarowania siłami i środkami w
sytuacjach kryzysowych.

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie
zamkniętej,otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).Za każdą prawidłową odpowiedź - 1
pkt.Sposób wyliczenia oceny końcowej:50% i mniej punktów - 2,0powyżej 50% punktów - 3,0powyżej 60% punktów -
3,5powyżej 70% punktów - 4,0powyżej 80% punktów - 4,5co najmniej 90% punktów - 5,0

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 20 pytań
jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest zdobycie co najmniej 12 pkt (60% maksymalnej liczby pkt). Ocena końcowa jest uzależniona od liczby
uzyskanych punktów. Zasady oceniania egzaminu: 20 pkt - bardzo dobry (5) 18-19 pkt - dobry plus (4,5) 16-17 pkt -
dobry (4,0) 14-15 pkt - dostateczny plus (3,5) 12-13 pkt - dostateczny (3,0) poniżej 12 pkt - niedostateczny (2,0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

zasady autoprezentacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_42N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademickiI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna formy i zasady autoprezentacji, w tym uwarunkowania
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zasady wywierania
wpływu społecznego na ludzi oraz jej uwarunkowania prawne,
etyczne i inne, przy uwzględnieniu możliwości wykorzystywania
informacji pozyskanej w Internecie.

K_W16EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię związaną z technikami autoprezentacyjnymi (poza
naukami prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu
komunikacji interpersonalnej oraz relacji społecznych, istotną w
zakresie stosowania technik i taktyk autoprezentacyjnych z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

K_W15EP22

umiejętności

Student potrafi dokonać autoprezentacji zarówno w formie pisemnej,
jak i w trakcie debaty oraz wykorzystać techniki komunikacji,
przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz dyskutując o nich. K_U10EP31

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania informacji
w zakresie skutecznej komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej i
autoprezentacji.

K_U17EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu. K_K02EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, uczestnicząc w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne, w szczególności dotyczące stosowanych technik i taktyk
autoprezentacyjnych i komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Język jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Sztuka argumentacji. Elementy parawerbalne (akcent, intonacja, frazowanie, tempo, siła,
barwa i modulacja głosu) i pozawerbalne wystąpień (proksemika, mimika, gesty, postawa ciała, wygląd zewnętrzny). Znaczenie autoprezentacji
w kulturze i życiu społecznym. Manipulacja i sposoby obrony przed nią. Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych.

- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego). W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia w trybie stacjonarnym z
uwagi na nauczanie zdalne, test odbędzie się  za pośrednictwem MS Teams.

Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego:
Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Punktacja:
10 pkt - ocena 5,0
9 pkt - ocena 4,5
8 pkt - ocena 4,0
7 pkt - ocena 3,5,
5-6 punktów - ocena 3,0,
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Dopuszczalne zaliczenie w formie ustnej (do wyboru przez prowadzącego zajęcia).

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego forma ustna lub testowa w programie MS
TEAMS, do wyboru przez prowadzącego zajęcia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Dopuszczalne jest podwyższenie oceny o 1 pkt w
związku z aktywnością Studenta na zajęciach.
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S Y L A B U S

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA192AIJ3435_15N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo Internetu i ochrony informacji

Specjalność:
ogólnoakademicki informacja w sektorze prywatnymI stopnia lic., niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i zasady
funkcjonowania organów władzy publicznej właściwych w sprawach
dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji w obrocie
wirtualnym.

K_W02EP11

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zna
ich znaczenie dla obrotu wirtualnego.

K_W11EP22

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i procesowego z
obszaru zwalczania nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem
specyfiki obrotu wirtualnego.

K_W13EP33

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych z zakresu
zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ich wpływ na kierunki i
zakres działań podejmowanych w Internecie.

K_U01EP41

Student potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z zakresu
prawnego zwalczania nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem
specyfiku obrotu wirtualnego.

K_U07EP52

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące zwalczania
nieuczciwej konkurencji na rynku wirtualnym.

K_U16EP63

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki
konkurowania z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
gospodarczą albo aktywność zawodową w Internecie.

K_U14EP104

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu prawnego zwalczania nieuczciwej konkurencji (z
uwzględnieniem specyfiki obrotu wirtualnego), jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w tym
zakresie.

K_K01EP71

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania problemów
związanych z funkcjonowaniem Internetu, zwłaszcza w kontekście
zwalczania nieuczciwej konkurencji.

K_K04EP82

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań zwalczania nieuczciwej
konkurencji dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
dotyczącego obrotu wirtualnego.

K_K07EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Nieuczciwa konkurencja a uczciwa konkurencja - podstawowe zagadnienia i uwarunkowania zwalczania nieuczciwej konkurencji. Podstawowe
pojęcia z zakresu regulacji dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji: przedsiębiorca, czyn nieuczciwej konkurencji, typologia czynów
nieuczciwej konkurencji. Poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem specyfiki obrotu wirtualnego. Roszczenia z tytułu
czynu nieuczciwej konkurencji (praktyczne funkcjonowanie ochrony przed nieuczciwą konkurencją na rynku wirtualnym). Nieuczciwa
konkurencja a prawo karne oraz publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać
maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

alternatywne metody rozwiązywania sporów online
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą ODR, w szczególności w zakresie jego zastosowania do sporów
odnoszących się do transakcji internetowych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego procesowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania online dispute resolution

K_W111 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego (administracyjnego, cywilnego i karnego),
w szczególności w zakresie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów online.

K_W132 EP2

umiejętności

Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi
zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w
celu opracowania regulaminów i cząstkowych rozwiązań
odnoszących się do stosowania ODR, np. w praktyce
handlu internetowego.

K_U081 EP3

Student potrafi brać udział w procesie rozwiązywania
sporu cywilnego, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem ODR w
zakresie swojej pracy zawodowej. K_K041 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, popularyzujących
stosowanie ODR jako bardziej alternatywy dla
klasycznego modelu rozwiązywania sporów cywilnych.

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: alternatywne metody rozwiązywania sporów online

Forma zajęć: konwersatorium

51. Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych 6 0

52. Istota i zastosowanie ODR 6 0

53. Współczesne sposoby stosowania ODR 6 0

54. Aspekty podmiotowe ODR 6 0

55. Tendencje rozwoju ODR 6 0

56. ODR a sztuczna inteligencja 6 0

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Bazylińska-Nagler J.  (2013): Internetowy system rozstrzygania transgranicznych sporów konsumenckich w prawie Unii
Europejskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Mania K. (2010): ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 1, s. 73-83
Literatura podstawowa

Mania K.  (2010): ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 2, s. 70-79.

Wojcieszczak A. (2015): Online Dispute Resolution : przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Człowiek
społeczny w przestrzeni Internetu 2015, t. 4., s. 25-31.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 alternatywne metody rozwiązywania sporów online Ważona

6
alternatywne metody rozwiązywania sporów online
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

bezpieczeństwo teleinformatyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 30 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień
obejmujących  bezpieczeństwo teleinformatyczne, w szczególności w kontekście: ochrony łączności elektronicznej,
przetwarzania danych i informacji w cyberprzestrzeni oraz cyberbezpieczeństwa usług kluczowych i usług cyfrowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego oraz telekomunikacyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
bezpieczeństwa teleinformatycznego

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym w
aspekcie cyberbezpieczeństwa użytkowników
cyberprzestrzeni                 i e-usług

K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w zakresie
polskich oraz unijnych regulacji prawnych odnoszących
się do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego

K_W113 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy                       i
zjawiska prawne z wykorzystaniem standardów metod
i narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
cyberbezpieczeństwa

K_U031 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę                       -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące proponowanych zmian organizacyjno-
prawnych w kwestii ochrony bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz oczekiwanych kierunków zmian

K_U162 EP5
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy                          i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia, w tym w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego i współczesnych
koncepcji cyberbezpieczeństwa

K_K011 EP6

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu, w
tym potrafi ocenić podatność i rodzaj zagrożeń
bezpieczeństwa teleinformatycznego

K_K042 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bezpieczeństwo teleinformatyczne

Forma zajęć: konwersatorium

21. Bezpieczeństwo teleinformatyczne - zagadnienia wprowadzające 5 0

42. Ochrona użytkowników cyberprzestrzeni, infrastruktury krytycznej i e-usług 5 0

23. Pojęcie cyberbezpieczeństwa 5 0

54. Akty prawa krajowego i unijnego wobec zagrożeń cyberprzestrzeni 5 0

4
5. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych przetwarzanych przez systemy teleinformatyczne

5 0

66. Krajowy system cyberbezpieczeństwa 5 0

3
7. Zarządzanie ryzykiem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

5 0

48. Cyberbezpieczeństwo sektorowe. Wybrane zagadnienia 5 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (trzy pytania otwarte). Student może maksymalnie otrzymać 3 pkt. Za jedno
pytanie można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt . Ocena jest
uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Zasady oceniania są następujące: poniżej 1,5 pkt  ocena niedostateczna
1.5 1.75 pkt  ocena dostateczna 2,0 pkt  ocena dostateczny + 2,25-2.5 pkt- ocena dobra 2,75 pkt   ocena dobry + 3,0
pkt ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt (test
jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 bezpieczeństwo teleinformatyczne Ważona

5 bezpieczeństwo teleinformatyczne [konwersatorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Besiekierska (2019): Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz,  C.H. Beck, Warszawa

Chałubińska-Jentkiewicz K., Taczkowska-Olszewska J. (2018): Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa

Suchorzewska A. (2010): Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa

Szpor G., Gryszczyńska A. (2017): Internet. Strategie bezpieczeństwa, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Ejdys J. (2018): Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok

Jastrzębska K. (2018): Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, CeDeWu, Warszawa

Kępa L. (2019): Bezpieczeństwo danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

bezpieczeństwo zarządzania informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3439_65S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu właściwego kształtowania
poszczególnych elementów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie podstaw prawnych przetwarzania informacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie istotnym dla
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
pozyskiwanej i przetwarzania informacji  w ramach tej
działalności

K_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony i zarządzania informacją o szczególnym statusie K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
pozyskiwanych i przetwarzanych informacji

K_W123 EP3

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji, niezbędną do zapewnienia optymalnego
poziomu bezpieczeństwa tej informacji oraz
zabezpieczenia słusznych interesów osób, których ta
informacja dotyczy

K_U051 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji w celu zapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa informacji, którą zarządza

K_U112 EP5

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
prawnych w obszarze bezpieczeństwa zarządzania
informacji o różnym statusie prawnym

K_U123 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
obszarze bezpieczeństwa zarządzania informacji

K_K031 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z bezpieczeństwem zarządzania
informacją o różnym statusie prawnym

K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bezpieczeństwo zarządzania informacją

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie bezpieczeństwa informacji 6 0

82. Podmioty w systemach bezpieczeństwa informacji 6 0

93. Procesy istotne dla kształtowania bezpieczeństwa informacji 6 0

74. Znaczenie technologii w kształtowaniu bezpieczeństwa informacji 6 0

95. Ryzyka w zarządzaniu informacją - diagnoza. Zagrożenia i ich skutki 6 0

76. Obszary kształtowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa informacji 6 0

37. Aspekty normalizacyjne bezpieczeństwa zarządzania informacją 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Krawiec J.  (2017): System zarządzania bezpieczeństwem informacji – zabezpieczenia, Zeszyty Naukowe WSIZIA” 2017, nr 1

Popis M. (2017): Elementy bezpieczeństwa informacji, WAT, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu.

Sprawdzian w formie testu

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 bezpieczeństwo zarządzania informacją Ważona

6 bezpieczeństwo zarządzania informacją [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Świtała K (2013): Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych,
„Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 10

Thiem P.  (2018): Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych, Presscom, Wrocław
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzeń i systemów informatycznych, w
szczególności w materii ochrony danych i zasobów informacyjnych przed cyberzagrożeniami (incydentami
sieciowymi).

Nabycie umiejętności w kwestii wykorzystania omawianych zagadnień w celu zminimalizowania czy wyeliminowania
potencjalnych zagrożeń bezpiecznego użytkowania urządzeń i systemów informatycznych.

Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu zidentyfikowania cyberzagrożeń oraz obniżenia
poziomu ryzyka utraty danych czy ciągłości działania infrastruktury informatycznej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa Internetu,
prawa nowych technologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego, zasady bezpiecznego
użytkowania urządzeń i systemów informatycznych w
odniesieniu do współczesnych zagrożeń
cyberbezpieczeństwa

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony danych osobowych i zasobów informacyjnych
przed cyberzagrożeniami

K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz cyberbezpieczeństwa w
języku polskim i w języku obcym

K_W113 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne związane z wykorzystaniem odpowiednich
standardów i metod w obszarze bezpiecznego
korzystania z urządzeń i systemów informatycznych

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska
społecznego, rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych i informatycznych związanych z
bezpiecznym użytkowaniem cyberprzestrzeni

K_U062 EP5
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kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
przetwarzaniem danych osobowych i informacji w
cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego użytkowania
systemów operacyjnych, urządzeń mobilnych i serwisów
społecznościowych

K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera

Forma zajęć: konwersatorium

31. Cyberbezpieczeństwo a cyberzagrożenia - zagadnienia wprowadzające 6 0

32. Ochrona danych i informacji w cyberprzestrzeni 6 0

33. Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych i usług cyfrowych 6 0

34. Ochrona urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych przed cyberzagrożeniami 6 0

35. Systemy operacyjne i połączenia sieciowe - zasady bezpiecznego użytkowania 6 0

36. Internet rzeczy, chmura obliczeniowa, technologie smart 6 0

37. Ataki hackerskie, cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Podstawowe zasady informatyki śledczej 6 0

38. Cyberbezpieczeństwo małoletnich użytkowników sieci 6 0

39. Kontrola bezpieczeństwa sieci. Zasady uwierzytelniania, autoryzacji i identyfikacji 6 0

310. Bezpieczeństwo użytkowników sieci - studium przypadku 6 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, Praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej.

Test składa się z 20-25 pytań wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna- od 60%,
- ocena dostateczna plus- od 70%,
- ocena dobra- od 80%,
- ocena dobra plus- od 90%,
- ocena bardzo dobra- 100%

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia pozostają bez zmian.

Certified Secure Computer User CSCU

W ramach przedmiotu Certyfikowany Bezpieczny Użytkownik Komputera student realizuje elementy
międzynarodowego programu szkoleniowego CSCU (Certified Secure Computer User CSCU). Celem CSCU jest
zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu pozwolą na przygotowanie studenta do egzaminu CSCU (112-12), który
odbywa się w języku angielskim.

Fakultatywnie istnieje możliwość uzyskania certyfikatu CSCU w języku angielskim. Szczegóły (warunki) dotyczące
egzaminu oraz możliwości uzyskania certyfikatu zostaną określone w odrębnym postanowieniu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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Banasiński C. (2018): Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Banasiński C., Rojszczak M. (red.) (2020): Cyberbezpieczeństwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Materiały CSCU (Certified Secure Computer User)

Literatura podstawowa

Górka M. (red.) (2014): Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin,
Warszawa

Szpor G., Gryszczyńska A. (2017): Internet. Strategie bezpieczeństwa, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera Ważona

6
certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_64S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemem egzekucji sądowej kierowanej do dóbr wirtualnych (np.
programów komputerowych). Student będzie umiał prawidłowo ustalić sposób egzekucji sądowej świadczeń
pieniężnych w odniesieniu do dobra wirtualnego, które może być przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzyciela.
Student będzie umiał prawidłowo ustalić sposób egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych w odniesieniu do dobra
wirtualnego, które może być przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla prawidłowego określenia
przedmiotu i przebiegu egzekucji sądowej z dóbr
wirtualnej

K_W121 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego istotne dla prawidłowego ukształtowania
przebiegu sądowego postępowania egzekucyjnego w
odniesieniu do egzekucji z dóbr wirtualnych

K_W132 EP2

umiejętności

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w
obszarze
prowadzenia egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych, w
tym zasobów internetowych, gier komputerowych, etc.

K_U121 EP3

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - w
elementarnym stopniu prognozować przebieg
postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych w
odniesieniu do dóbr wirtualnych jako przedmiotu
egzekucji sądowej

K_U132 EP4
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, w
szczególności w zakresie opisu i oszacowania dóbr
wirtualnych stanowiących przedmiot egzekucji sądowej

K_K031 EP5

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z prowadzenie egzekucji sądowej
w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem zasad
humanitaryzmu i zakazu szykanowania dłużnika

K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych

Forma zajęć: konwersatorium

31. Pojęcie i koncepcje własności wirtualnej 6 0

52. Podmioty postępowania egzekucyjnego 6 0

83. Przebieg egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych 6 0

44. Środki zaskarżenia 6 0

55. Dobra wirtualne w egzekucji świadczeń niepieniężnych 6 0

56. Problem walut elektronicznych jako przedmiotu egzekucji sądowej 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Gołaczyński J. (2019): Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa

Marciniak A. (2019): Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Jagieła J. (2020): Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa

Romańska M., Leśniak O. (2016): Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt. Sposób wyliczenia oceny końcowej: 50% i mniej punktów - 2,0; powyżej 50%
punktów - 3,0; powyżej 60% punktów - 3,5; powyżej 70% punktów - 4,0; powyżej 80% punktów - 4,5; co najmniej 90%
punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych Ważona

6 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

ekonomia informacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 konwersatorium 30 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MONIKA ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr MONIKA ROZKRUT

Cele przedmiotu:
- poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych ekonomiki informacji
- uzyskanie wiedzy z zakresu teorii informacji, procesów informacji i systemów informacyjnych
- opanowanie umiejętności identyfikacji i pozyskiwania informacji z różnych źródeł, w tym oceny jakości tych źródeł

Wymagania wstępne:
Student w zakresie:
- wiedzy: wykazuje znajomość ogólnych zagadnień z zakresu prawa, ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna cele, metody i problemy badawcze
ekonomiki informacji, rozumie pojęcia z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania powiązane z ekonomiką
informacji.

K_W05
K_W141 EP1

Student zna rodzaje, funkcje i rolę informacji we
współczesnych gospodarkach i społeczeństwach,
uwzględniając zagadnienia wynikające z postępu w
zakresie transformacji cyfrowej i sztucznej inteligencji.

K_W07
K_W102 EP2

Student rozumie rolę informacji w działalności
gospodarczej w aspekcie jej pozyskiwania i
przetwarzania.

K_W05
K_W143 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować procesy i zjawiska społeczno-
gospodarcze, w kontekście zasobów i przepływów
informacji, z uwzględnieniem technicznych aspektów
przetwarzania informacji.

K_U021 EP4

Student potrafi zidentyfikować oraz ocenić wiarygodność
i jakość źródeł informacji.

K_U04
K_U052 EP5

Student potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemu
informacyjnego w jednostce organizacyjnej, proponując
rozwiązania złożonych i nietypowych problemów
prawnych lub organizacyjnych, oparte na analizie
kontekstu społecznego i gospodarczego.

K_U06
K_U113 EP6

kompetencje społeczne

Student docenia rolę informacji w funkcjonowaniu
gospodarki i społeczeństwa, jest gotów do
identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.

K_K041 EP7

Student wykazuje kreatywność w zaangażowaniu
społecznym w kontekście wykorzystania wiedzy i
umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania
informacji.

K_K05
K_K062 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekonomia informacji

Forma zajęć: konwersatorium

6
1. Ekonomika informacji - przedmiot, podstawowe pojęcia. Przedmiot zainteresowań ekonomiki
informacji. Podmiotowy aspekt ekonomiki informacji. 5 0

6
2. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Istota i znaczenie informacji. Cechy informacji. Rodzaje i
funkcje informacji w gospodarce. Pojęcia ładu i rynku informacji. 5 0

5
3. Proces informacyjny jako proces ekonomiczny. Źródła informacji. Gromadzenie, przechowywanie i
przetwarzanie informacji. Wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym. 5 0

54. Istota i rola systemu informacyjnego. 5 0

5
5. Rynek informacyjny. Uczestnicy rynku informacji. Wartość i cena informacji. Bezpieczeństwo
informacji. 5 0

36. Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym. 5 0

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych., Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

Dziuba T.D. (2007): Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa

Oleński J. (2003): Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa

Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Dziuba D. (2000): Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, WNE UW, Warszawa

Oleński J. (2000): Elementy ekonomiki informacji, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania
weryfikujące osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry
Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ekonomia informacji Ważona

5 ekonomia informacji [konwersatorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

elektroniczne usługi publiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 45 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z prawnym ujęciem elektronicznych usług publicznych i praktycznym sposobem ich funkcjonowania.
Student będzie umiał prawidłowo ustalić sposób egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych w odniesieniu do dobra
wirtualnego, które może być przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady funkcjonowania elektronicznych usług
publicznych

K_W081 EP1

Student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminologię z zakresu nauk prawnych w
obszarze funkcjonowania elektronicznych usług
publicznych

K_W112 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
dotyczących funkcjonowania elektronicznych usług
publicznych

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu funkcjonowania elektronicznych
usług publicznych

K_U072 EP5

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych K_U153 EP6
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kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące pozyskanych i przetworzonych
informacji

K_K052 EP8

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: elektroniczne usługi publiczne

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Zagadnienia wstępne z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

4 0

42. Projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu. 4 0

4
3. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana
informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi. 4 0

44. Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. 4 0

45. Badanie osiągania interoperacyjności oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy. 4 0

66. Elektroniczne postępowanie administracyjne 4 0

67. Elektroniczne postępowanie podatkowe 4 0

68. E-reglamentacja 4 0

29. E-rejestry wymiaru sprawiedliwości 4 0

510. Wybrane sprawy załatwiane w e-administracji 4 0

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru 20 pkt 18-20 pkt - bdb 17 pkt - db+ 15-16 - db 14 pkt - dst+ 12-13 pkt - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia jest oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 elektroniczne usługi publiczne Ważona

4 elektroniczne usługi publiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Hauser R,, Wierzbowski M.  (2020):  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa

Kubalski G., Małowiecka M.  (2019):  Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Adamiak B.,  Borkowski J. (2019): Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 16, C.H. Beck, Warszawa

Dzwonkowski H. (2020): Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wyd. 9,, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

elektroniczne zamówienia publiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_60S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 55
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DANIEL WACINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. DANIEL WACINKIEWICZ

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu aktualnego modelu (konstrukcji) zamówień
publicznych w prawie polskim ze szczególną ekspozycją elementów elektronicznych zamówień publicznych.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu struktur aparatu administracji publicznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk prawnych w zakresie prawa zamówień
publicznych, ich miejsce w systemie nauk i relacje do
innych nauk w zakresie funkcjonowania elektronicznych
zamówień publicznych

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej i gospodarczej istotne w zakresie prawa
zamówień publicznych, w tym zwłaszcza elektronicznych
zamówień publicznych oraz więzi występujące w tych
strukturach

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa zamówień publicznych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych odnośnie do
elektronicznych zamówień publicznych

K_U011 EP3

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy dla osiągania celów podmiotu udzielającego
zamówień publicznych (zamawiającego), bądź
pojawiających się w toku prowadzonej samodzielnie
działalności związanej z ubieganiem się o dzielenie
zamówienia publicznego (wykonawca)

K_U042 EP4
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w obrębie zamówień
publicznych

K_K011 EP5

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
również w kontekście zamówień publicznych

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: elektroniczne zamówienia publiczne

Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa zamówień publicznych 5 0

2
2. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych ze szczególnych uwzględnieniem zawartych w
nich prawnych wymogów elektronizacji zamówień publicznych 5 0

5
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - procedura, tryby zamówieniowe, zasady
komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składanie ofert/wniosków 5 0

54. Elektronizacja zamówień publicznych 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

6
1. Analiza wybranych pojęć prawa zamówień publicznych (w tym: środki komunikacji elektronicznej,
dynamiczny system zakupów, informatyzacja umów ramowych) na gruncie orzecznictwa 5 0

32. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 5 0

3
3. Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego 5 0

8
4. Analiza poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych i występujących w nich elementów
elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki aukcji elektronicznej 5 0

45. Składanie e-oferty 5 0

66. Case study dotyczące elektronizacji zamówień publicznych 5 0

Ćwiczenia: analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w
grupach, case study, Wykład: Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu
prawnego, prezentacja multimedialna

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student może otrzymać maksymalnie 20 pkt z testu (dot. egzaminu z wykładu i kolokwium z ćwiczeń) (1 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z testu na egzaminie jest oceną końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 elektroniczne zamówienia publiczne Ważona

5 elektroniczne zamówienia publiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Pieróg (2019): Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

R. Szostek  (2018): Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Andała-Sępkowska, M. Falkowska, B. Kardas (2018): Elektronizacja zamówień publicznych, WOLTERS KLUWER,
Warszawa

M. Szydło (2014): Prawna koncepcja zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa

P. Granecki (2016): Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

5 elektroniczne zamówienia publiczne [wykład] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

infobrokering i wywiad rynkowy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 konwersatorium 45 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MONIKA ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr MONIKA ROZKRUT

Cele przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy o źródłach danych i systemach informacyjnych w Polsce, UE i OECD.
Opanowanie umiejętności pozyskiwania danych z różnych źródeł, w tym oceny jakości źródeł informacji i danych.

Wymagania wstępne:
Student w zakresie umiejętności potrafi posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel.
Student w zakresie wiedzy wykazuje znajomość ogólnych zagadnień z zakresu prawa, ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna strukturę i organizację statystyki publicznej
w Polsce, UE i OECD K_W041 EP1

Student zna zasadnicze oficjalne źródła danych. K_W04
K_W072 EP2

Student zna metody pozyskiwania danych. K_W143 EP3

umiejętności

Student potrafi definiować potrzeby informacyjne,
znajdować i oceniać źródła danych. K_U091 EP4

Potrafi dokonać klasyfikacji danych i odpowiednio je
zaprezentować. K_U092 EP5

Potrafi wykorzystać pozyskiwane dane w celu analizy i
diagnozy procesów gospodarczych. K_U043 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystywania zdobytych umiejętności
dotyczących uzyskiwania wyników badań od instytucji
gromadzących informacje, uwzględniając różne aspekty
tych informacji, korzystania a także wykorzystywania
tych informacji w różnych aspektach życia
gospodarczego i społecznego

K_K05
K_K061 EP7

Docenia wiedzę ekspertów z obszaru analizy danych. K_K032 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: infobrokering i wywiad rynkowy

Forma zajęć: konwersatorium

5
1. Definicja informacji, rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. Procesy informacyjne i techniki
pozyskiwania danych. Rodzaje badań statystycznych. 5 0

5
2. Infrastruktura informacyjna państwa. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa.
Funkcje systemów  informacyjnych państwa. 5 0
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5
3. Rola systemu statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa. Prawne podstawy
funkcjonowania systemu statystyki publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Struktura i organizacja
systemu statystyki publicznej w Polsce. Europejski System Statystyczny.

5 0

5
4. Definiowanie potrzeb informacyjnych. Wyszukiwanie zasobów informacyjnych. Przykładowe systemy
baz danych statystycznych. 5 0

5
5. Struktury danych. Protokoły elektronicznej wymiany danych. Metody gromadzenia, przetwarzania i
przechowywania danych. Systemy metainformacji i parainformacji statystycznej. 5 0

5
6. Zasoby informacyjne polskiej i europejskie statystyki publicznej. Program badań statystycznych
statystyki publicznej, europejski program statystyczny. 5 0

5
7. Zasoby informacyjne organizacji międzynarodowych: Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Banku Światowego,
Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5 0

5
8. Komercyjne źródła danych, dziedzinowe systemy informacji. Specjalistyczne narzędzia wyszukiwania
danych. Internet jako źródło danych. Ocena wiarygodności źródeł i jakości danych. 5 0

59. Systemy Informacji Geograficznej (GIS). 5 0

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

J. Oleński (2006): Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, wyd. UW, Warszawa

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, www.stat.gov.pl

Statistical Work Programme of the Commission, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Literatura podstawowa

M. Cieciura (2006): Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań., Vizja Pressit, Warszawa

Ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 (z późn.zmianami), www.stat.gov.pl
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 infobrokering i wywiad rynkowy Ważona

5 infobrokering i wywiad rynkowy [konwersatorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

informatyzacja systemu ochrony zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 ćwiczenia 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z prawnym ujęciem informatyzacji systemu ochrony zdrowia i praktycznym sposobem jego
funkcjonowania. Student będzie umiał prawidłowo posługiwać się podstawowymi narzędziami informatycznymi,
stosowanymi przez podmioty działające w systemie ochrony zdrowia.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
działania jednostek odpowiedzialnych za informatyzację
systemu ochrony zdrowia

K_W021 EP1

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
funkcjonowania systemu e-zdrowia K_W022 EP2

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminologię z zakresu nauk prawnych w
obszarze informatyzacji systemu ochrony zdrowia

K_W113 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
dotyczących informatyzacji systemu ochrony zdrowia K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu informatyzacji systemu ochrony
zdrowia

K_U072 EP5

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
informatycznego wymiaru systemu ochrony zdrowia K_U153 EP6

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące pozyskanych i przetworzonych
informacji

K_K052 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: informatyzacja systemu ochrony zdrowia

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Wprowadzenie do systemu informacji ochrony zdrowia. 4 0

42. Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji. 4 0

33. System Informacji Medycznej. 4 0

24. Rejestry medyczne. 4 0

25. Dziedzinowe systemy teleinformatyczne. 4 0

26. Zasady przekazywania danych do systemu informacji i ich udostępniania. 4 0

27. Nadzór i kontrola nad systemem informacji i bazami danych. 4 0

48. Internetowe Konto Pacjenta. 4 0

29. E-skierowanie 4 0

410. E- recepta 4 0

411. E-wuś 4 0

412. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 4 0

413. Telemedycyna 4 0

514. Ochrona danych osobowych e-pacjenta 4 0

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium stanowi 100 % oceny  z przedmiotu.
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 informatyzacja systemu ochrony zdrowia Ważona

4 informatyzacja systemu ochrony zdrowia [ćwiczenia] zaliczenie z 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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D. Wąsik (2015): Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

I.Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor (2019): Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa

Literatura podstawowa

L. Ogiegło (2018): Prawo farmaceutyczne. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

oceną
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

instrumenty LegalTech
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr KRZYSZTOF WISŁOCKI

Prowadzący zajęcia: mgr KRZYSZTOF WISŁOCKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu LegalTech w aspekcie
wykorzystywania instrumentów informatycznych w obszarze funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie informatyki oraz nauk prawnych i społecznych w zakresie
funkcjonowania instytucji cywilnego prawa materialnego i procesowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i
zasady funkcjonowania organów władzy publicznej i
gospodarczej istotne w zakresie prawa Internetu i
ochrony informacji oraz więzi występujące w tych
strukturach

K_W021 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego (administracyjnego, cywilnego i karnego),
w szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w
Internecie oraz w obszarze pojęć i terminologii z zakresu
interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

K_W132 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji jak
również ochrony praw człowieka, w szczególności prawa
do informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym

K_W073 EP3
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umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę w zakresie
instrumentów LegalTevh - właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w
których uczestniczy i na które oddziałują posiadane
zasoby informacji, a także możliwości techniczne
Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i programów
komputerowych

K_U021 EP4

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z
zakresu prawa, ekonomii i informatyki technicznej z
wykorzystaniem instrumentów LegalTech.

K_U072 EP5

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia LegalTech w
celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych
dla sfery funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_U083 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K021 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
przy wykorzystaniu narzędzi LegalTech oraz
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym

K_K042 EP8

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: instrumenty LegalTech

Forma zajęć: konwersatorium

7
1. Pojęcie  instrumentów legalTech.  Tworzenie i analizowanie w oparciu o techniki informatyczne
dokumentów -aktów prawnych w formule dokumentu elektronicznego 1 0

8
2. Obrót informacją przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych (tj. systemy
teleinformatyczne) tzw. Workflow. Wykorzystanie  instrumentów technicznych w zakresie skanowania
dokumentów- przejście od dokumentu papierowego do dokumentu elektronicznego.

1 0

7
3. Gromadzenie i inwentaryzacja danych za pomocą dedykowanych systemów teleinformatycznych,
budowa baz danych na potrzeby postepowania sądowego i egzekucyjnego. Wykorzystanie technik
cyfrowych do porządkowania baz danych - słowa klucze.

1 0

8
4. Wykorzystanie w praktyce baz danych oraz systemów teleinformatycznych administracji państwowej
Bezpieczeństwo danych osobowych w zakresie funkcjonowania Internetu  poprzez właściwe
pozyskiwanie i przetwarzanie danych o różnym statusie prawnym.

1 0

Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem  pism lub innych dokumentów za pomocą narzędzi
LegalTech, Analiza aktualnego stanu prawnegoMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdziany w formie testu jednokrotnego wyboru i zadań otwartych (1 punkt za każdą
poprawną odpowiedź).
Sposób wyliczania oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2.0
Powyżej 50% punktów - 3.0
Powyżej 60% punktów - 3.5
Powyżej 70% punktów - 4,0
Powyżej 80% punktów - 4,5
Co najmniej 90% punktów  5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk (2015): Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne –
komentarz , Wolters Kluwer , Warszawa

J. Gołaczyński, D. Szostek  (2016): Informatyzacja postepowania cywilnego, CH Beck , Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek  (2017): E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi, CH Beck , Warszawa

Literatura podstawowa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek  (2016): Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, CH Beck ,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 instrumenty LegalTech Ważona

1 instrumenty LegalTech [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

Internet rzeczy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wszechstronnej i usystematyzowanej wiedzy  z zakresu Internetu rzeczy.
Wyjaśnienie podstawowych  zagadnień oraz terminów związanych z Internetem rzeczy.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu ustalenia w konkretnym przypadku zakresu
podmiotowego i przedmiotowego odpowiedzialności cywilnoprawnej za funkcjonowanie przedmiotów, które gromadzą,
przetwarzają lub wymieniają dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

Wymagania wstępne:
Studenci powinni posiadać usystematyzowaną  wiedzę z zakresu  prawa administracyjnego oraz technologii
informacyjnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu, z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz podstawowe
zagadnienia związane z Internetem rzeczy

K_W112 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu, w
szczególności w aspekcie Internetu rzeczy

K_W123 EP3

umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych, w których uczestniczy i na które oddziałują
posiadane zasoby informacji, a także możliwości
techniczne Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i
programów komputerowych, a które dotyczą materii
Internetu rzeczy

K_U021 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące
technologie informacyjne i komunikacyjne oraz
zagadnienie Internetu rzeczy.

K_U162 EP5
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kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym,  w tym problemów związanych
z Internetem rzeczy.

K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Internet rzeczy

Forma zajęć: konwersatorium

31. Internet rzeczy podstawowe  pojęcia 6 0

32. Internet rzeczy szanse i zagrożenia 6 0

63. Europejska strategia Internetu rzeczy. 6 0

64. Społecznościowe   aspekty Internetu rzeczy 6 0

65. Inteligentne miasto 6 0

66. Zdrowie w inteligentnym mieście 6 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów., Praca własna z zalecaną literaturą.
Metody kształcenia

G.Szpor  (2015): Internet rzeczy, C H Beck, Warszawa

G.Szpor. Wojciech Wiewiórowski  (2020): Prawno -informatyczne problemy sieci , C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Aleksandra Monarcha-Matlak  (2008): Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne.
Za każde pytanie otwarte  można uzyskać maksymalnie jeden punkt
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 Internet rzeczy Ważona

6 Internet rzeczy [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3507_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski, semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 ZO0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KRYSTYNA SOBCZAK

Prowadzący zajęcia: mgr KRYSTYNA SOBCZAK

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych, w
tym również elementy języka fachowego w dyscyplinie
nauk prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność czasów, strona
bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także
umie tworzyć przysłówki i zna zasady redagowania CV i
listu motywacyjnego, listu prywatnego i
oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za
i przeciw". a i przeciw

K_W111 EP1

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U181 EP2

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U092 EP3

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport
lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany
problem

K_U07
K_U093 EP4
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kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i
zdobyte umiejętności

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

30
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito 3 0

20
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 4 0

103. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4 0

30
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B 5 0

20
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 6 0

106. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału 6 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia

Krois-Lindner A. (2018): International Legal English, Cambridge University Press, Cambridge

Oxenden C., Latham Koenig Ch  (2018): New English File (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Oxford
University Press, Oxford, Oxford

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język angielski Ważona

6 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3508_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski, semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 ZO0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Prowadzący zajęcia: mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych, w
tym również elementy języka fachowego w dyscyplinie
nauk prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność czasów, strona
bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także
umie tworzyć przysłówki i zna zasady redagowania CV i
listu motywacyjnego, listu prywatnego i
oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za
i przeciw". a i przeciw".

K_W111 EP1

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U181 EP2

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U092 EP3

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport
lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany
problem

K_U09
K_U103 EP4
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kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i
zdobyte umiejętności.

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

30
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 3 0

20
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4 0

103. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4 0

30
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 5 0

20
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 6 0

106. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia

Demme S., Funk H., Kuhn Ch. (2012): Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD, Langenscheidt, BerlinLiteratura podstawowa

Koithan U., Schmitz H., Sieber T.  (2008): Studio D B2, Cornelsen, BerlinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język niemiecki Ważona

6 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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120Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

45Udział w konsultacjach 0

17Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3436_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA SZCZEŚNIAK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA SZCZEŚNIAK

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi komunikacji interpersonalne
z perspektywy teorii komunikacji i psychologii komunikacji, zwłaszcza w perspektywie społeczeństwa
teleinformacyjnego

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza o komunikacji z poziomu szkoły średniej, zdolność do wyciągania wniosków, samodzielnego myślenia,
konstruowania własnych poglądów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
uwarunkowań komunikacji interpersonalnej, niezbędnej
dla zrozumienia funkcjonowania Internetu i wirtualnych
źródeł informacji

K_W121 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
modele komunikacji interpersonalnej, w szczególności w
zakresie aktywności ludzkiej w Internecie K_W152 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu błędy i
przeszkody w komunikacji interpersonalnej

K_W12
K_W153 EP3

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki formułowania i wyrażania poglądów
dotyczących komunikacji interpersonalnej

K_U141 EP4

potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania
informacji oraz definiowania błędów w komunikacji
personalnej, co przekładać się będzie na precyzję
wypowiedzi w Internecie

K_U172 EP6

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny wobec swojej
komunikacji interpersonalnej

K_K011 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z komunikacją interpersonalną K_K022 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do teorii komunikacji interpersonalnej: definicje, metody 1 0

42. Modele komunikacji interpersonalnej: informatyczny, analiza transakcyjna, model niedyrektywny 1 0

23. Formy komunikacji za pośrednictwem Internetu 1 0

24. Błędy i przeszkody w komunikacji interpersonalnej 1 0

25. Uzależnienie od form Internetu: uwarunkowania, radzenie sobie 1 0

36. Podstawowe zagrożenia psychospołeczne w komunikacji internetowej 1 0

Prezentacja multimedialna, DyskusjeMetody kształcenia

J. Stewart (2008): Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa

Z. Kroplewski (2017): Komunikacja interpersonalna w perspektywie różnych koncepcji psychologicznych, [w:] W.
Domachowski, A. Kucharski (red.), Granice komunikowania się, volumina.pl, Szczecin

Z. Nęcki (2000): Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków

Literatura podstawowa

A. Ogonowska (2018): Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie, Impuls, Kraków

B. Aouil, K. Czerwiński, D. Wosik-Kawal  (2011): Internet w psychologii. Psychologia w Internecie, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń

W. Domachowski, A. Kucharski  (2017): Granice komunikowania się, volumina.pl, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie ustnej składające się z dwóch pytań -jednego dotyczącego zagadnień ogólnych i drugiego -dot.
zagadnień szczegółowych. Liczba punktów możliwa do uzyskania, to 20.
Za pierwsze pytanie -max. 10 pkt., za pyt drugie -max. 10 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia w formie ustnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie
teleinformacyjnym

Ważona

1
komunikacja interpersonalna w społeczeństwie
teleinformacyjnym [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD BURDZIAK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD BURDZIAK

Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu kryminalistycznych aspektów cyberprzestępczości.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie cyberprzestępczości.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie cyberprzestępczości.

K_W132 EP2

umiejętności

Student  potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa karnego materialnego,
prawa karnego procesowego i informatyki, w zakresie w
jakim chodzi o cyberprzestępczość.

K_U071 EP3

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych prezentujących stanowisko własne albo
reprezentowanego podmiotu w zakresie
cyberprzestępczości.

K_U092 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Cyberprzestrzeń - definicja 5 0

1/2



12. Cyberprzestępczość - definicja 5 0

33. Podstawowe informacje na temat systemów komputerowych 5 0

54. Analiza wybranych cyberprzestępstw 5 0

85. Dowody w sprawach z zakresu cyberprzestępczości 5 0

126. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe w sprawach z zakresu cyberprzestępczości 5 0

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

F. Radoniewicz (2016): Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom
informatycznym, Wolters Kluwer, Warszawa

J. Wasilewski (2017): Cyberprzestępczość – wybrane aspekty prawnokarne i kryminalistyczne, niewydana, dostępna w
Internecie, nd, Białystok

Literatura podstawowa

B. Hołyst (2007): Kryminalistyka, LexisNexis, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej Ważona

5
Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

kultura i język Internetu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3442_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 12 ZO0

Razem 27 3

Koordynator
przedmiotu:

dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Prowadzący zajęcia: dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Cele przedmiotu:
Badanie specyfiki języka używanego w komunikacji elektronicznej. Zwiększenie kompetencji w zakresie
funkcjonowania w mediach cyfrowych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości o języku, podstawowe kompetencje techniczne (znajomość Internetu).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje
pomiędzy naukami o języku i komunikacji oraz naukami
prawnymi, ideę społeczeństwa informacyjnego w
zakresie funkcjonowania Internetu (języka stosowanego
w przekazie elektronicznym); ponadto dostrzega
problematykę, związaną z funkcjonowaniem
społeczeństwa informacyjnego, w tym tematykę
korzystania z Internetu oraz rozwojem sztucznej
inteligencji, mając na uwadze wynikające stąd zagrożenia
i perspektywy rozwoju

K_W01
K_W071 EP1

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię związaną z językiem i komunikacją za
pośrednictwem Internetu właściwą dla nauk o języku i
komunikacji

K_W152 EP2

umiejętności

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych, w których uczestniczy w trakcie
korzystania z Internetu, w szczególności dotyczące
komunikacji za pomocą Internetu oraz wpływu
informatyzacji na rozwój języka

K_U021 EP3

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk o
języku i komunikacji w przestrzeni wirtualnej oraz swoich
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w aspekcie wiedzy o
mechanizmach internetowych.

K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: kultura i język Internetu

Forma zajęć: wykład

31. Internet jako nowe medium komunikacyjne. 1 0

22. Ja w sieci, anonimowość i kreacja tożsamości. 1 0

23. Teoria hipertekstu. Wyznaczniki e-tekstu. 1 0

34. Charakterystyka języka w sieci. 1 0

25. Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia i rozwój. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Wykorzystanie informacji w przekazie medialnym. 1 0

42. Społeczny charakter środowiska medialnego (wybrane zagadnienia). 1 0

23. Etyka i wartości w sieci. 1 0

54. Analiza języka mediów elektronicznych na wybranych przykładach. 1 0

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Batorski M., Marody M., Nowak A. (2006): Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej "Academica", Warszawa

Grzenia J. (2006): Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ulicka D. (red.) (2009): Tekst w sieci, t.1,  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , Warszawa

Literatura podstawowa

Pisarek W. (red.) (2006): Słownik terminologii multimedialnej, Universitas, KrakówLiteratura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładów jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: ocena za prezentację multimedialną jest oceną z przedmiotu. Przy ocenie
prezentacji bierze się pod uwagę jej zawartość merytoryczną (70% oceny) oraz formę (30% oceny)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 kultura i język Internetu Ważona

1 kultura i język Internetu [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

1 kultura i język Internetu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

27Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

18Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROL SROKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu Internetu i technologii internetowych w aspekcie szeroko
pojętego bezpieczeństwa oraz zapoznanie studentów z problematyką cyberbezpieczeństwa w szczególności z
nieuczciwymi zachowaniami w Internecie. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu oceny
stanu faktycznego odnoszącego się do konkretnych, budzących wątpliwości co do swej uczciwości zachowań w
Internecie.

Wymagania wstępne: Zaliczony przedmiot Systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna strukturę i zasady funkcjonowania Internetu,
podstawowe usługi oraz obszary zastosowań. K_W121 EP1

zna współczesne problemy związane z bezpieczeństwem
systemów teleinformatycznych, zagrożenia związane z
korzystaniem z Internetu oraz zna źródła wiarygodnych
informacji o skali tego zjawiska.

K_W12
K_W152 EP2

zna zjawisko nieuczciwych zachowań w Internecie oraz
zasady korzystania z Internetu podnoszące poziom
bezpieczeństwa komunikowania.

K_W12
K_W153 EP3

umiejętności

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o strukturze i
zasadach działania Internetu do analizy zagrożeń
związanych z cyberprzestrzenią, w szczególności
nieuczciwych zachowań użytkowników tej Sieci.

K_U021 EP4

potrafi świadomie korzystać z Internetu, stosować
zasady, procedury i wykorzystać narzędzia podnoszące
poziom bezpieczeństwa korzystania z Internetu. K_U022 EP5

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki rozwiązywania problemów zawodowych
odnoszących się do aktywności w Internecie

K_U143 EP8

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i
umiejętności w zakresie wiedzy i umiejętności
związanych z cyberprzestępczością.

K_K011 EP6

rozumie potrzebę korzystania z pomocy ekspertów w
zakresie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa
korzystania z Internetu

K_K032 EP7
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Bezpieczeństwo w Internecie. Podstawowe pojęcia i problemy. Źródła informacji o aktualnych
problemach cyberbezpieczeństwa - CERT . 4 0

2
2. Struktura Internetu, adresy w Internecie, usługi i protokoły internetowe - analiza w aspekcie
bezpieczeństwa. 4 0

2

3. Aspekty techniczne cyberbezpieczeństwa - zarys problemu (bezpieczeństwo systemów operacyjnych.
Typowe naruszenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej. Podatności protokołów i
urządzeń sieciowych. Bezpieczeństwo aplikacji i usług. Złośliwe oprogramowanie, wirusy, błędy
implementacji. Podatności oprogramowania. Przepełnienie stosu, przepełnienie bufora itp.). 4 0

4
4. Nieuczciwe zachowania w Internecie (ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,  kradzieże
tożsamości; kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych;  blokowanie dostępu do usług
(mail bomb, DoS oraz DdoS19); spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne).

4 0

4
5. Ataki socjotechniczne; spamming, linking, deep linking, framing, fake news; clickbaiting, likejacking;
etc. - analiza pojeć, terminologia, skutki I skala zjawiska. 4 0

26. Podstawowe zasady i procedury zapobiegające skutkom nieuczciwych zachowań w internecie. 4 0

praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Jaroszewska I. A. (2017): Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni. Studium prawnokarne i kryminologiczne, KPP
Monografie, Olsztyn

Littlejohn Shinder D.,Tittel E. (Technical Editor) (2004): Cyberprzestępczość. Jak walczyć z łamaniem prawa w Sieci, Helion,
Warszawa

Luttgens J., Pepe M., Mandia K. (2016): Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej, Helion,
Warszawa

Siwicki M. (2013): Cyberprzestępczość, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Andrzejewska A., Bednarek J, Szarzała D. (2007): Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia, uzależnienia, Wyd. Pedagogium,
Warszawa

Tanaś V., Welskop W. (2019): Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i
Nauk o Zdrowiu, Łódź

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu realizowanego w formie dziesięciu pytań otwartych. Do 5 poprawnych odpowiedzi: ndst, 6:
dst, 7: dst plus, 8: db, 9: db plus, 10: bdb.

Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego realizowanego w formie dziesięciu pytań
otwartych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia z oceną.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep
linking, framing etc.)

Ważona

4
nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep
linking, framing etc.) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

obrót informacją w ochronie środowiska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANNA OGONOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANNA OGONOWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obrotu informacji w ochronie środowiska
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu ustalenia uprawnienia konkretnego podmiotu do
pozyskania informacji o stanie środowiska.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych. K_W101 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawy prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji, w tym także informacji o
środowisku.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa procesowego i
materialnego, w tym prawa ochrony środowiska w
odniesieniu do obrotu informacją

K_W133 EP3
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy dla osiągania celów podmiotu zlecającego
pozyskanie i przetworzenie informacji, bądź
pojawiających się w toku prowadzonej samodzielnie
działalności.

K_U042 EP5

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa, w tym prawa ochrony
środowiska

K_U073 EP6

Student potrafi prawidłowo zastosować normy prawa w
celu ustalenia uprawnienia konkretnego podmiotu do
pozyskania informacji o stanie środowiska. K_U134 EP9

kompetencje społeczne

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące pozyskanych i przetworzonych
informacji.

K_K051 EP7

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu
informacji, w tym informacji o środowisku.

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: obrót informacją w ochronie środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Zagadnienia wprowadzające. 5 0

32. Informacje w ochronie środowiska 5 0

33. Procedura udostępniania informacji w ochronie środowiska 5 0

44. Odmowa udostępniania informacji w ochronie środowiska 5 0

35. Udostępnianie informacji o wartości handlowej 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

101. Sposoby udostępniania informacji w praktyce. 5 0

102. Odmowa udostępniania informacji w praktyce. 5 0

103. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w orzecznictwie sądów administracyjnych. 5 0

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład). Metoda problemowa (ćwiczenia). Rozwiązywanie zadań (ćwiczenia).Metody kształcenia
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B. Opaliński (2016): Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz,  C.H. Beck, Warszawa

M. Górski (red.) (2018): Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Business, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Haładyj (2020): Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z oceną. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród
proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test
umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
-15 pkt; bardzo dobry,
-14 pkt; dobry plus,
-12-13 pkt; dobry,
-10-11 pkt; dostateczny plus,
-9 pkt; dostateczny,
-poniżej 9 pkt; ocena niedostateczny

Zaliczenie ćwiczeń ma formę sprawdzianu w postaci testu. 10 pytań testowych.
Za każde pytanie jeden punkt. 6 pkt - dst 7 pkt - dst plus 8 pkt - db 9 pkt db plus 10 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny końcowej: ocena z ćwiczeń stanowi 0,3 oceny końcowej z przedmiotu,
ocena z wykładów stanowi 0,7 oceny końcowej z przedmiotu.
Wynik zaokrągla się według poniższych zasad:
poniżej 3,259 - ocena niedostateczna (2.0)
do 3,259 - ocena dostateczna (3.0)
od 3,260 do 3,759- dostateczny plus (3.5)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 obrót informacją w ochronie środowiska Ważona

5 obrót informacją w ochronie środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

5 obrót informacją w ochronie środowiska [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

ochrona danych osobowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_54S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regułami ochrony danych osobowych (krajowego,
międzynarodowego i unijnego systemu) oraz szeroko rozumianego prawa do prywatności. Celem jest także nauka
opracowywania odpowiedniej dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa cywilnego, problematyki ochrony dóbr osobistych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym danych osobowych .

K_W101 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów zajmujących
się ochroną informacji, w tym ochroną danych
osobowych i prawnymi aspektami zapewnienia im
bezpieczeństwa.

K_W032 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony danych osobowych, w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

K_W063 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wymagania adresowane do infobrokera, odnoszące się
do zasad ochrony danych osobowych jako informacji
objętych szczególnym reżimem prawnym.

K_W044 EP8

umiejętności

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania
czynności prawnych i faktycznych w Internecie.

K_U171 EP4

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu
oraz pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

K_U122 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych
osobowych.

K_K041 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące zabezpieczenia pozyskanych i
przetworzonych danych osobowych.

K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona danych osobowych

Forma zajęć: wykład

21. System ochrony danych osobowych w Polsce i w UE 3 0

12. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych 3 0

33. Przetwarzanie i ochrona danych medycznych według RODO i ustawy o ochronie danych osboowych 3 0

24. Zasady prowadzenia i tworzenia dokumentacji ochrony danych medycznych 3 0

2
5. Stosowanie zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych. Przechowywanie i zabezpieczanie
dokumentacji a ochrona danych osobowych. 3 0

26. Obowiązki Administratora danych osobowych 3 0

17. Przesłanki powołania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych 3 0

28. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych. Dokumentowanie procesów przetwarzania 3 0

22. Obowiązki informacyjne Administratora danych 3 0

23. Ocena skutków ochrony danych osobowych 3 0

24. Analiza ryzyka - zasady przeprowadzania 3 0

15. Wyznaczenie inspektora ochrony danych 3 0

16. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych 3 0

27. Ustalenie sposobów zabezpieczenia danych medycznych 3 0

48. Naruszenia ochrony danych osobowych i obowiązki notyfikacyjne administratora 3 0

149. Redagowanie dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo danych osobowych 3 0

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8KOLOKWIUM

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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A. Krasuski (2018): Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Wolters Kluwer, Warszawa

P. Fajgielski (2019): Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

 M. Gumularz (2019): Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży, C.H. Beck, Warszawa

A. Sagan-Jeżowska (2018): Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO.
Metodyka, procedury, wzory, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego do
wyboru przez prowadzącego).
Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Za każde pytanie można otrzymać 0,5-1 pkt.

Punktacja max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny w formie opisowej (80%),
Kolokwium i analiza stanów faktycznych z dyskusją w ramach ćwiczeń (20%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ochrona danych osobowych Ważona

3 ochrona danych osobowych [wykład] egzamin 0,80

3 ochrona danych osobowych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,20

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

ochrona informacji gospodarczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z problematyką informacji gospodarczej i jej prawną ochroną.
Student będzie umiał prawidłowo ustalić zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji gospodarczej, która może być
pozyskana i przetwarzana w konkretnym stanie faktycznym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów nadzoru nad
funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej, a także
organów właściwych w sprawach odpowiedzialności
cywilnej i karnej związanej z informacjami
gospodarczymi.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
organizacji i funkcjonowania biur informacji
gospodarczej.

K_W032 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji gospodarczych. K_W103 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na przygotowywanie zasobu informacji
niezbędnego do podejmowania decyzji gospodarczych.

K_W144 EP10

umiejętności

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej
informacji gospodarczych, przedstawiając i oceniając
różne stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U101 EP4

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
nauk prawnych w obszarze ochrony informacji
gospodarczych.

K_U122 EP5

Student potrafi planować i organizować pracę
indywidualną oraz grupy dla wspólnego wykonywania
zadań dotyczących informacji gospodarczych, określając
priorytety, zasady współdziałania i zakładane efekty;
potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych.

K_U203 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności dotyczących informacji gospodarczych, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z regulacją prawną informacji
gospodarczych.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu związanego z
informacjami gospodarczymi.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona informacji gospodarczej

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Geneza oraz istota ochrony informacji gospodarczych, problematyka wywiadu gospodarczego, źródła
prawnej ochrony informacji gospodarczych 4 0

4
2. Definicja informacji gospodarczej oraz inne definicje ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 4 0

43. Biura informacji gospodarczej - geneza, uwarunkowania działalności, analiza praktyczna 4 0

84. Prawne uwarunkowania przekazywania informacji gospodarczej w ujęciu normatywnym i praktyce 4 0

12
5. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji gospodarczych w ujęciu
normatywnym i praktyce 4 0

2
6. Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem w ujęciu normatywnym i
praktyce 4 0

37. Nadzór na biurami informacji gospodarczej 4 0

58. Odpowiedzialność cywilna związana z informacjami gospodarczymi 4 0

39. Odpowiedzialność karna związana z informacjami gospodarczymi 4 0

Konwersatorium - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia administracji, prezentacja
multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
dokumentów związanych z informacjami gospodarczymi.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej
ocenę 3.0 każda.

Sprawdzian składa się z 10 pytań testowych. Za każde pytanie testowe można uzyskać 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 10.
Punktacja
0 - 5 punktów (2.0)
6 punktów (3.0)
7 punktów (3.5)
8 punktów (4.0)
9 punktów (4.5)
10 punktów (5.0)

Prezentacja grupowa (grupa 2-4 osoby): przygotowanie prezentacji na uzgodniony z prowadzącym temat związany z
zakresem treści w sylabusie i zaprezentowanie jej w trakcie zajęć. Prezentacja podlega ocenie przez pryzmat wartości
merytorycznej oraz sposobu prezentacji. Skala ocen: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianu i prezentacji. Dla uzyskania
zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej ocenę 3.0 każda.
W przypadku uzyskania ze sprawdzianu lub prezentacji oceny
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Bińkowska-Artowicz, B. (2014): Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach
pieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa

Ostrowski, T. (2012): Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Białek, T., Marzec, A. (2011): Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

niedostatecznej (2.0) - ocena z przedmiotu jest niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona informacji gospodarczej Ważona

4 ochrona informacji gospodarczej [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

ochrona informacji niejawnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_58S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z mechanizmem dostępu do informacji niejawnych jak i zasad ich ochrony. Student będzie umiał
prawidłowo zakwalifikować konkretne informacje do odpowiedniej kategorii informacji niejawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych..

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu zasady
funkcjonowania organów ochrony informacji niejawnych K_W021 EP1

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu pojęcia i
zasady z zakresu regulacji dotyczących ochrony
informacji niejawnych

K_W102 EP2

zna i rozumie w adekwatnym stopniu sposoby
funkcjonowania zabezpieczeń w dostępie do informacji
niejawnych

K_W133 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do infobrokera, odnoszące się do zasad
ochrony informacji posiadających szczególny status
prawny

K_W044 EP10

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować regulacji dotyczących
ochrony informacji niejawnych

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu regulacji dotyczących ochrony
informacji niejawnych

K_U072 EP5

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U163 EP6
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kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa K_K072 EP8

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K053 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona informacji niejawnych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Wprowadzenie (funkcja regulacji i pojęcia podstawowe) 4 0

32. Klasyfikowanie informacji niejawnych 4 0

33. Organizacja ochrony informacji niejawnych 4 0

24. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. 4 0

25. Bezpieczeństwo osobowe 4 0

36. Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania. 4 0

27. Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego. 4 0

38. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 4 0

39. Bezpieczeństwo przemysłowe. 4 0

2
10. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań
sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego. 4 0

Analiza obecnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją prezentacja multimedialna, praca w
grupach, case studyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.
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B. Iwaszko (2012): Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Presscom, Wrocław

I.Stankowska (2014): Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
Literatura podstawowa

M. Cisek, K. Pachnik, K. Wojewoda-Buraczyńska (2019): Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji
niejawnych, UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, Siedlce

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona informacji niejawnych Ważona

4 ochrona informacji niejawnych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z prawnymi rozwiązaniami z zakresu prawa ochrony konkurencji i
konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem rynku wirtualnego
Student będzie umiał prawidłowo ustalić w konkretnym stanie faktycznym zakres podmiotowy i przedmiotowy
informacji, które powinny być dostępne dla uczestników danego rynku w celu zachowania reguł wolnej konkurencji.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej właściwe w sprawach dotyczących ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ochrony konkurencji i
konsumentów oraz zna ich znaczenie dla rynku
wirtualnego.

K_W112 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego z obszaru prawa ochrony konkurencji i
konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem rynku
wirtualnego.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na
rynku wirtualnym.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa ochrony konkurencji i
konsumentów.

K_U072 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczace ochrony konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym.

K_U163 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawa ochrony konkurencji i
konsumentów (z uwzględnieniem specyfiki rynku
wirtualnego), jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie.

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
zwłaszcza w kontekście ochrony konkurencji i
konsumentów.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawnych
uwarunkowań ochrony konkurencji i konsumentów
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu na
rynku wirtualnym.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym

Forma zajęć: wykład

2
1. Ochrona konkurencji i konsumentów - zagadnienia podstawowe (geneza, istota, źródła, ochrona
publicznoprawna i prywatnoprawna) a uwarunkowania rynku wirtualnego, rynek wirtualny a pojęcie
rynku właściwego

2 0

22. Organizacja systemu ochrony konkurencji i konsumentów 2 0

33. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 2 0

34. Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Podstawowe pojęcia ochrony konkurencji i konsumentów w praktyce, w tym: przedsiębiorca,
konsument, rynek właściwy, konkurent, pozycja dominująca 2 0

6
2. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym (zajęcia
praktyczne) 2 0

6
3. Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym (zajęcia
praktyczne) 2 0

4
4. Postępowania w przypadku naruszenia reguł konkurencji i interesów konsumentów na rynku
wirtualnym (zajęcia praktyczne) 2 0

Wykład z prezentacją multimedialną, Ćwiczenia - zajęcia praktyczne (praca z tekstami aktów prawnych,
orzecznictwem sądów i organów administracji, praca z tekstami z zakresu prawa, kazusy, dyskusja, praca w grupach,
prezentacja multimedialna)

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:
Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie
otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do
uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego. Forma i
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Lubasz, D. (2013): Handel elektroniczny. Bariery prawne, LexisNexis, Warszawa

Powałowski, A. (red.) (2020): Publiczne prawo gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa

Targański, B. (2010): Ochrona konkurencji w działalnosci platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

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

Osajda, K. (red.) (2019): Komentarze prawa prywatnego, t. VIII: Prawo konsumenckie, C.H.Beck, Warszawa

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

Szwaja, J. (red.) (2019): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

ocenianie kolokwium, jak powyżej co do sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym Ważona

2
ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

2
ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_62S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Prowadzący zajęcia: mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Cele przedmiotu:
Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z problematyki ochrony prawno autorskiej programów komputerowych oraz
baz danych. Nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie  przesłanek ochrony prawno autorskiej, elementów chronionych
jak i niechronionych.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów prywatnych
zajmujących się ochroną informacji i prawnymi
aspektami funkcjonowania Internetu w zakresie ochrony
prawnej baz danych i programów komputerowych

K_W031 EP1

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne
z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie ochrony
prawnej baz danych i programów komputerowych oraz
prawa ochrony informacji z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

K_U151 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z ochroną prawną baz danych i
programów komputerowych,  funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona prawna baz danych i programów komputerowych

Forma zajęć: konwersatorium

41. Wprowadzenie do baz danych, czym są bazy danych, rodzaje baz danych 5 0

42. Bezpieczeństwo danych, uwierzytelnianie, kontrola dostępu 5 0

43. Program komputerowy jako utwór-ochrona prawnoautorska 5 0

44. Elementy programu komputerowego chronione i niechronione 5 0
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45. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego 5 0

56. Treść autorskich praw osobistych do programu komputerowego 5 0

57. Patent, prawo własności przemysłowej, wynalazek 5 0

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski (2012): Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Sztobryn (2014): Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Wolters
Kluwer, Warszawa

W. Chomiczewski Witold, D. Lubasz, M. Namysłowska (2013): Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco: - ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów, - ocena dostateczna plus
od 65% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra plus od 85%
maksymalnej liczby punktów, - ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ochrona prawna baz danych i programów komputerowych Ważona

5
ochrona prawna baz danych i programów komputerowych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

ochrona wirtualnych dóbr osobistych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA TOMCZYK

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANA TOMCZYK

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regułami ochrony dóbr osobistych w Internecie w
polskim systemie prawnym. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu oceny zachowania w
Internecie, budzącego wątpliwości co do zagrożenia względnie naruszenia dóbr osobistych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z prawa cywilnego części ogólnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie pojęcie i katalog dóbr osobistych i reguły
odpowiedzialności za ich naruszenie w Internecie. K_W111 EP1

Zna i rozumie zagrożenia związane z aktywnością w
Internecie w dobie globalizacji. K_W132 EP2

Zna i rozumie ideę społeczeństwa informacyjnego oraz
dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie
wirtualnych dóbr osobistych.

K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi prawidłowo intepretować przepisy prawne z
zakresu ochrony dóbr osobistych oraz konsekwencje ich
naruszenia, a także potrafi komunikować się z
otoczeniem prawidłowo wykorzystując zdobytą wiedzę.

K_U01
K_U071 EP4

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie danego
stanu faktycznego. K_U062 EP5

Potrafi wykorzystując nabytą wiedzę poprawnie i
logicznie uzasadnić ustnie oraz pisemnie przyjęte
rozwiązanie.

K_U163 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do wypełniania zobowiązań zawodowych i
społecznych uwzględniając aspekty prawne
podejmowanych działań.

K_K051 EP7

Jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu, w
tym anonimowością sprawców naruszeń dóbr
osobistych.

K_K042 EP8

Jest gotów w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej
wiedzy i umiejętności wyznaczyć kierunki własnego
rozwoju.

K_K013 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: ochrona wirtualnych dóbr osobistych

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Pojęcie i katalog dóbr osobistych, w tym ochrona czci, wizerunku, prywatności (z uwzględnieniem
prawa do prywatności osób publicznych, oraz prawa do bycia zapomnianym). 4 0

6
2. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Katalog niemajątkowych i
majątkowych środków ochrony dóbr osobistych. Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie, w
tym odpowiedzialność anonimowych sprawców.

4 0

23. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a prawo prasowe. 4 0

44. Naruszenie dóbr osobistych osób prawnych. 4 0

4
5. Ustalenie prawa właściwego w sprawach o naruszenie dobra osobistego z elementem
transgranicznym. 4 0

106. Projekt pisma procesowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. 4 0

Prezentacja multimedialna., Praca w grupach., Case study., Przygotowanie pism.Metody kształcenia

M. Pazdan  (2018): [w:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, komentarz do art. 23 i 24 k.c.,
Legalis, nd

P. Machnikowski  (2019): [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, komentarz do art. 23 i 24 k.c.,
Legalis, nd

Z. Radwański, A. Olejniczak (2019): Prawo cywilne – część ogólna, s. 160-189, 128, 197-199, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

M. Pazdan (2012): [w:] Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego tom 1, red. M. Safjan, s. 1229-1288., C.H.
Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz z projektu pisma
procesowego. Sprawdzian jest w formie testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą
prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych
punktów: 14/15 pkt: ocena 5,0; 13,5 pkt: ocena 4,5; 12/13 pkt: ocena 4,0; 10,5 pkt: ocena 3,5; 9/10 pkt: ocena 3,0;
poniżej 9 pkt: ocena 2,0. Projekt pisma procesowego sporządzany jest na zajęciach w oparciu o przedstawiony stan
faktyczny. Ocena z projektu uzależniona jest od zachowania elementów formalnych pisma procesowego, a także
elementów merytorycznych, zwłaszcza sposób uzasadnienia zgłoszonych żądań: 5.0 bardzo dobry (bdb): praca z
dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów; 4.5 dobry plus (db+): praca powyżej średniego standardu: z pewnymi
błędami; 4.0 dobry (db): praca generalnie solidna z zauważalnymi błędami; 3.5 dostateczny plus (dst+): praca
zadowalająca, ale ze znaczącymi brakami; 3.0 dostateczny (dst): praca spełnia minimalne kryteria; 2.0 niedostateczny
(ndst): praca nie spełnia minimalnych kryteriów. Dodatkowy wpływ na ocenę z zajęć ma również frekwencja na
zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zajęć stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianu, projektu oraz aktywności na
zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona wirtualnych dóbr osobistych Ważona

4 ochrona wirtualnych dóbr osobistych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW KATNER

Cele przedmiotu:
Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z własności intelektualnej, z własności przemysłowej, z ustaw o prawie
autorskim i praw pokrewnych. Nabyć wiedzę i umiejętności tworzenia własności intelektualnej i zapoznać się z
metodami twórczości

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej K_W081 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny
stopnia wiarygodności i rzetelności źródła
pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną wiedzę
co do reguł prawnych dotyczących ochrony własności
intelektualnej w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

K_U051 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z
zakresu ochrony własności intelektualnej.

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej w prawie krajowym i międzynarodowym 1 0

12. Zasady prawa autorskiego 1 0

13. Utwór w teorii i praktyce. Rodzaje utworów 1 0

24. Autorskie prawa osobiste i majątkowe w systemie dualistycznym na przykładzie prawa polskiego 1 0

15. Wykonywanie i zmiana podmiotu praw autorskich 1 0

1
6. Zagadnienia szczegółowe związane z prawem własności intelektualnej. Własność przemysłowa,
ochrona przed nieuczciwą konkurencją 1 0
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17. Ochrona własności intelektualnej w prawie cywilnym i prawie karnym 1 0

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisówMetody kształcenia

Barta J., Markiewicz R.(red.) : Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, 2019

Katner W.J. (red) (2017): : Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer , Warszawa
Literatura podstawowa

Golat R. (2018): Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa

Matlak A. (red.) (2007): Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
To familiarise students with ODR?s essence, in particular when it comes to its application to disputes in internet
transactions

Wymagania wstępne: Basic knowledge of civil procedural law.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student has advanced knowledge and understanding
of legal concepts and terminology in the area of the
functioning of online dispute resolution K_W111 EP1

The student has advanced knowledge and understanding
of how substantive and procedural law (administrative,
civil and criminal) functions, in particular when it comes
to online alternative dispute resolution.

K_W132 EP2

umiejętności

The student uses his knowledge to apply basic
techniques, methods and tools to draft regulations and
partial solutions on application of ODR, e.g. in internet
trading practice.

K_U081 EP3

The student is able to take part in the process of
resolving a civil dispute by presenting and assessing
different opinions and discussing them.

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

The student is ready to identify and solve problems
related to the functioning of ODR in his or her
professional life.

K_K041 EP5

The student is ready to think and act creatively and in an
entrepreneurial manner, participating in preparation of
community projects that popularise the use of ODR as an
alternative to the classical model of resolving civil
disputes.

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
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Forma zajęć: konwersatorium

51. The concept of alternative methods of solving civil disputes 6 0

52. ODR?s essence and application 6 0

53. Contemporary methods of applying ODR 6 0

54. ODR?s personal aspects 6 0

55. ODR?s development trends 6 0

56. ODR and artificial intelligence 6 0

Analysis of the current legal status, analysis of facts with a discussion and preparation of pleadings or other useful
documents, multimedia presentationMetody kształcenia

Bazylińska-Nagler J.  (2013): Internetowy system rozstrzygania transgranicznych sporów konsumenckich w prawie Unii
Europejskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Mania K. (2010): ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 1, s. 73-83
Literatura podstawowa

Mania K.  (2010): ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 2, s. 70-79.

Wojcieszczak A. (2015): Online Dispute Resolution : przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Człowiek
społeczny w przestrzeni Internetu 2015, t. 4., s. 25-31.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

The final grade is the grade awarded for a single-answer test (maximum 20 closed-ended questions, open questions
or questions about fact to be chosen by the teacher).
1 point for each correct answer.
Calculation of the final grade:
50% and below - 2.0
more than 50% - 3.0
more than 60% - 3.5
more than 70% - 4.0
more than 80% - 4.5
more than 90% - 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Grade received at the test is the final course grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania
sporów online)

Ważona

6
Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania
sporów online) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

pieniądz elektroniczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA KOWALEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr EWA KOWALEWSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności identyfikowania i analizowania podstawowych zagadnień wynikających z ustawy o usługach
płatniczych, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania pieniądza elektronicznego.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania rynku finansowego w Polsce oraz zasad nadzoru nad tym rynkiem.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
(o charakterze prawnym i pozaprawnym) funkcjonowania
systemu pieniężnego w Polsce

K_W13
K_W151 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, a także zasady funkcjonowania rynku
usług płatniczych z wykorzystaniem dostępnych form
pieniądza elektronicznego.

K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
w zakresie funkcjonowania rynku usług płatniczych, w
szczególności zaś w zakresie pieniądza elektronicznego.
Potrafi dokonywać oceny i podejmuje dyskusje na temat
przyjętych rozwiązań prawnych w zakresie pieniądza
elektronicznego.

K_U01
K_U091 EP3

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny reguł
prawnych i organizacyjnych na rynku usług płatniczych. K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, przede wszystkim treści odnoszących się do
kierunku rozwoju pieniądza elektronicznego.

K_K011 EP5

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem obrotu
bezgotówkowego, pieniądza elektronicznego transakcji
płatniczych w Internecie. Identyfikuje samodzielnie
zagrożenia.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: pieniądz elektroniczny

Forma zajęć: wykład

11. Źródła prawa w zakresie systemu pieniężnego 2 0

12. Definicja pieniądza na gruncie obowiązującego ustawodawstwa 2 0

13. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w Polsce 2 0

24. Emisja pieniądza - rola Narodowego Banku Polskiego 2 0

15. Regulacja prawna funkcjonowania pieniądza elektronicznego w Polsce i w Unii Europejskiej 2 0

36. Wydawanie, wykup i dystrybucja pieniądza elektronicznego 2 0

37. Zasady tworzenia i działalności instytucji pieniądza elektronicznego 2 0

38. Rachunek płatniczy, umowa o usługi płatnicze i umowa o wydawanie pieniądza elektronicznego 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego 2 0

22. Znaczenie usług płatniczych w obrocie bezgotówkowym 2 0

23. Rola krajowych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego 2 0

24. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych 2 0

35. Transakcje płatnicze i ich autoryzacja 2 0

26. Bezpieczeństwo w zakresie obrotu pieniądzem elektronicznym 2 0

27. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych 2 0

Wykład problemowy, Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych, Analiza poglądów doktryny prawa administracyjnegoMetody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %, - na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę
4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%. Zaliczenie wykładu następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru oraz pytań
otwartych. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %,
- na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę 4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 pieniądz elektroniczny Ważona

2 pieniądz elektroniczny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 pieniądz elektroniczny [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

podstawy archiwizacji dokumentów i danych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: mgr inż. Maria Motyka [vacat]

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizacji
dokumentów i danych

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać ogólną wiedzę na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i
zasady funkcjonowania organów władzy publicznej w
zakresie archiwizacji dokumentów

K_W021 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie
informatyzacji w obszarze archiwizacji dokumentów

K_W072 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych w
aspekcie stosowania prawidłowych reguł archiwizacji
dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym

K_W103 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować proces archiwizacji
dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie problemów
dotyczących złożonych i nietypowych problemów
związanych z archiwizacją dokumentów

K_U062 EP5

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
posegregować i oznaczyć dokumenty w zakresie
niezbędnym do podjęcia prawidłowej decyzji co do zasad
ich archiwizacji

K_U113 EP6
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym
i prywatnym, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu
nie tylko w aspekcie merytorycznym, ale również w
aspekcie prawidłowego zbierania, przetwarzania i
archiwizowania dokumentów

K_K022 EP8

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów odnoszących się do
archiwizacji dokumentów oraz do zasięgania opinii
ekspertów w tym pracowników Archiwum Państwowego
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy archiwizacji dokumentów i danych

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i
dokumentami elektronicznymi, przepisy kancelaryjne 6 0

3
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 6 0

43. Kategorie archiwalne dokumentacji 6 0

4
4. Tryb przekazywania dokumentacji na nośniku papierowym akt spraw zakończonych z komórek
organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt 6 0

45. Archiwizacja, klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji 6 0

36. Tryb udostępniania oraz przechowywania akt w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem 6 0

27. Brakowanie akt 6 0

48. Organizacja oraz zadania archiwum zakładowego i składnicy akt 6 0

29. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego 6 0

210. Archiwa Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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Pustuła Z.  (2006): Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik , Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa

Regliński A. (2015): Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych , Presscom, Warszawa
Literatura podstawowa

Regliński A.  (2013): Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja
archiwalna w praktyce , Presscom, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 podstawy archiwizacji dokumentów i danych Ważona

6
podstawy archiwizacji dokumentów i danych [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

podstawy informatyki śledczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROL SROKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie studentów z terminologią, podstawowymi pojęciami, uwarunkowaniami prawnymi, narzędziami
oraz praktyką informatyki śledczej. Student będzie umiał prawidłowo zastosować podstawowe narzędzia informatyczne
diagnostyczne odnoszące się do weryfikacji aktywności w Internecie użytkownika komputera.

Wymagania wstępne: Zaliczony przedmiot: Systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje
informatyki śledczej oraz jej relacje do innych nauk K_W011 EP1

zna uwarunkowania prawne informatyki śledczej,
definicje, podstawowe metody, techniki, narzędzia i
materiały stosowane przy zabezpieczaniu
elektronicznego materiału dowodowego oraz główne fazy
śledztwa informatycznego.

K_W052 EP2

umiejętności

umie dobrać i wykorzystać narzędzia informatyczne
potrzebne do przeprowadzenia śledztwa K_U171 EP3

Potrafi identyfikować i zabezpieczać elektroniczne
dowody winy, oraz formułować wnioski z
informatycznego śledztw

K_U122 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz uwzględnia
interdyscyplinarność informatyki śledczej i jej szybki
rozwój

K_K011 EP5

Jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów w
rozwiązywaniu trudnych problemów informatyki śledczej K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy informatyki śledczej

Forma zajęć: laboratorium

31. Informatyka śledcza jako dyscyplina naukowa. Podstawowe definicje, uwarunkowania prawne 5 0

22. Bezpieczeństwo informacji - poufność, dostępność, integralność. 5 0

4
3. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, definicje podstawowych pojęć (zasoby informacyjne,
podatność, zagrożenia, incydent, zabezpieczenia 5 0
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14. Metody uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do informacj 5 0

4
5. Przestępstwa komputerowe - Identyfikacja, zabezpieczanie i przechowywanie dowodów
elektronicznych na miejscu przestępstwa i w laboratorium badawczym. 5 0

26. Środki techniczne i programowe oraz metody wykorzystywane w pracy informatycznego śledczego 5 0

27. Główne fazy śledztwa. Identyfikacja dowodów elektronicznych w sieciach teleinformatycznych 5 0

4
8. Procedury uruchamiania wybranych systemów operacyjnych, analiza rejestru i dziennika zdarzeń,
odtwarzanie sekwencji zdarzeń 5 0

2
9. Procedura analizy dochodzeniowo-śledczej nośników danych, rozpoznawanie typów, rekonstrukcja i
analiza zawartości plików zawierających potencjalne dowody, interpretacja dzienników zdarzeń aplikacji
i logów systemowych

5 0

6
10. Zabezpieczanie dowodów - wykonywanie obrazów dysków z zapewnieniem ich integralności,
poszukiwanie ukrytych dowodów. 5 0

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Altheide C., Carvey H.  (2014): Informatyka śledcza. Przewodnik po narzędziach open source, Helion, Warszawa

Kołowski J. G. (2013): Hacking i informatyka śledcza – wstęp, SELF-PUBLISHER, Warszawa
Literatura podstawowa

Kalinowski A.  (2011): Metody Inwigilacji i Elementy Informatyki Śledczej, CSH, Kwidzyn

Ziaja A. (2017): Praktyczna analiza powłamaniowa aplikacja webowa w środowisku Linux, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z
ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

.Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia z oceną

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 podstawy informatyki śledczej Ważona

5 podstawy informatyki śledczej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy marketingu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3433_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 ćwiczenia 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MACIEJ LEWANDOWSKI

Prowadzący zajęcia: mgr MACIEJ LEWANDOWSKI

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i narzędzi marketingowych wykorzystywanych w działalności firmy.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować podstawowe narzędzia i mechanizmy marketingowe, w szczególności w
zakresie działalności gospodarczej odnoszącej się do pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Wymagania wstępne: Zna i rozumie podstawowe zagadnienie związane z rynkiem i funkcjonowaniem firmy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia marketingowe,
koncepcję marketingu K_W141 EP1

Zna podstawowe założenie segmentacji rynku K_W152 EP2

Zna podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich
właściwe zastosowania w działaniach organizacji
biznesowych

K_W163 EP3

umiejętności

Potrafi zanalizować otoczenie firmy i określić cechy
przyjętej koncepcji marketingowej

K_U06
K_U161 EP4

Potrafi  dokonać segmentacji według różnych kryteriów K_U11
K_U202 EP5

Potrafi zaplanować instrumenty marketingowe K_U11
K_U203 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do dokonania samooceny własnych
kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności K_K011 EP7

Jest gotów myśleć i działać w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K052 EP8

Jest gotów dostrzegać i formułować problemy moralne i
dylematy etyczne w zakresie pracy własnej i zespołowej K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy marketingu

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Istota marketingu i jego rola w działalności firmy. Ewolucja marketingu 1 0

22. Analiza otoczenia marketingowego 1 0
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23. Proces wyboru rynku docelowego 1 0

34. Produkt jako element marketingu mix 1 0

25. Strategie cenowe 1 0

26. Dystrybucja w ujęciu marketingowym 1 0

27. Instrumenty promocji i możliwości ich zastosowania 1 0

Zajęcia prowadzone z prezentacjami multimedialnymi, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja
multimedialna, case studyMetody kształcenia

L. Garbarski (2011):  Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa

L. Garbarski, I. Rutkowski,W. Wrzosek (2001): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

Ph. Kotler,G. Armstrong  (2012): Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (2018): Marketing w erze technologii cyfrowych, PWN, Warszawa

D. Berkley (2009): Marketing internetowy w małej firmie, Onepress Small Business, Gliwice

D. Patten (2005): Skuteczny marketing w małej firmie,  Onepress Small Business, Gliwice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena składa się z dwóch elementów oceny z zajęć oraz oceny ze sprawdzianu.
Sprawdzian to test jednokrotnego wyboru  (od 20- 25 pytań) 1 punkt za każdą odpowiedź. Student otrzymuje ocenę
dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia z testu jednokrotnego wyboru.
Na ocenę z zajęć składają się aktywności tj. obecność, aktywność na zajęciach, zadania. Ocena wyliczana jest na
podstawie wartości procentowych uzyskanych z poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia wyników cząstkowych (sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu).

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy marketingu Ważona

1 podstawy marketingu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 73
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów wiedzy oraz określonych umiejetności z zakresu podstaw funkcjonowania procedury
cywilnej. Zapoznanie studentów z problematyką rozpoznawania i rozstrzygania sporów cywilnych.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu prawoznawstwa i analiza podstaw postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa cywilnego
procesowego, w szczególności w zakresie aktywności
ludzkiej w Internecie oraz w obszarze powództw w
zakresie nieuprawnionego pozyskiwania i przetwarzania
informacji

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw człowieka, w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym prowadzącym do wszczęcia
postępowania cywilnego

K_W062 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnego
formułowania i proponowania, opartych na analizie
danego zjawiska społecznego, rozwiązań złożonych i
nietypowych problemów prawnych lub organizacyjnych
w związku z juz toczącym się lub mogącym się toczyć
postępowaniem cywilnym.

K_U061 EP3

Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi
zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w
celu opracowania pism procesowych związanych
właściwych dla sfery funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
statusie prawnym

K_U082 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym na potrzeby postępowań
sądowych

K_K041 EP4
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy postępowania cywilnego

Forma zajęć: wykład

2
1. Ogólna charakterystyka procedury cywilnej (termin, źródła, systematyka, zasady, wskazanie na inne
procedury sądowe). 3 0

3
2. Podmioty postępowania (sąd i jego właściwość, powód, pozwany, uczestnik postępowania, podmioty
"szczególne", reprezentacja w procesie). 3 0

33. Przedmiot postępowania (rodzaje powództw). Czynności procesowe - pojęcie i rodzaje. 3 0

44. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (postępowanie dowodowe, rodzaje wyroków). 3 0

35. Zaskarżanie orzeczeń sądowych (środki zwyczajne i nadzwyczajne). 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Pisanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia. 3 0

52. Przygotowywanie formularzy procesowych. 3 0

203. Rozwiązywanie w grupach problemów opartych na stanach faktycznych. 3 0

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście procedury cywilnej.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

J. Studzińska, P. Cioch (2019): Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska  (2020): Postępowanie cywilne. Kompendium, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

K. Flaga-Gieruszyńska (red.) (2019): Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników
procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe,
C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin (max. 9 pkt) - punktacja:
5,0 - 8,5-9,0 pkt
4,5 - 7,75-8,25 pkt
4,0 - 6,5-7,5 pkt
3,5 - 5-6,25 pkt
3,0 - 4,75 pkt

Kolokwium (max. 9 pkt):
5,0 - 8,5-9 pkt
4,5 - 7,5-8 pkt
4,0 - 6,5-7 pkt
3,5 - 5,5-6 pkt
3,0 - 5 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z egzaminu stanowi 0,8 oceny z przedmiotu, ocena z kolokwium
stanowi 0,2 oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy postępowania cywilnego Ważona

3 podstawy postępowania cywilnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,20

3 podstawy postępowania cywilnego [wykład] egzamin 0,80

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

42Studiowanie literatury 0

22Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_56S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 64
ćwiczenia 25 ZO0

wykład 15 E0

Razem 40 6

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ PILARCZYK

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ PILARCZYK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z teorią postępowania karnego. Opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania
praktycznych problemów z zakresu  postępowania karnego. Opanowanie umiejętności wyszukiwania aktualnie
obowiązujących przepisów postępowania karnego, jak również orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość prawa karnego. Podstawowa umiejętność wyszukiwania aktualnie obowiązujących przepisów
prawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa karnego
procesowego, w szczególności w zakresie aktywności
ludzkiej w Internecie oraz w obszarze pozyskiwania i
przetwarzania informacji.

K_W131 EP1

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa karnego procesowego.

K_U072 EP5

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
nauk prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki formułowania, analizowania i
rozstrzygania złożonych i nietypowych  problemów
zawodowych.

K_U143 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia.

K_K011 EP7

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K032 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy postępowania karnego

Forma zajęć: wykład

2

1. Zasady procesu karnego

4 0

2
2. Uczestnicy postępowania karnego

4 0

2
3. Postępowanie przygotowawcze

4 0

3
4. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

4 0

2
5. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

4 0

2
6. Postępowania szczególne

4 0

2
7. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Uczestnicy postępowania karnego

4 0

4
2. Dowody w procesie karnym

4 0

2
3. Środki przymusu

4 0

2
4. Czynności procesowe

4 0

3
5. Postępowanie przygotowawcze

4 0

3
6. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

4 0

3
7. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

4 0

4
8. Postępowania szczególne

4 0

3
9. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

4 0

Analiza teorii prawa karnego procesowego połączona z interpretacją przepisów kodeksu postępowania karnego.
Analiza obecnego stanu prawnego. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja multimedialna, praca w grupach, case
study.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z egzaminu (0.6) i oceny z ćwiczeń (0.4)

2/3



C. Kulesza, P. Starzyński (2020): Postępowanie karne, C.H.Beck, Warszawa

J. Skorupka (red.) (2018): Proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Zagrodnik (red.) (2020): Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, C.H.Beck, Warszawa

P. Hofmański, S. Waltoś (2018): Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

29Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

27Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 podstawy postępowania karnego Ważona

4 podstawy postępowania karnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

4 podstawy postępowania karnego [wykład] egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy prawa administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 72
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Opanowanie podstaw teoretycznych prawa administracyjnego jak i umiejętności praktycznego zastosowania
interpretowania regulacji administracyjnoprawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej

K_W021 EP1

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady z zakresu elektronicznego prawa
administracyjnego materialnego

K_W112 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa administracyjnego
materialnego

K_W133 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawa
administracyjnego materialnego

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa administracyjnego
materialnego

K_U072 EP5

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U163 EP6

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa K_K072 EP8

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K053 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa administracyjnego

Forma zajęć: wykład

31. Pojęcie, funkcja i podziały prawa administracyjnego 2 0

22. Źródła prawa administracyjnego 2 0

23. Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej 2 0

44. Formy działania administracji publicznej 2 0

35. Kontrola administracji publicznej 2 0

16. Prawo do dobrej administracji 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Dostęp do informacji publicznej 2 0

32. Ochrona danych osobowych 2 0

23. Obywatelstwo 2 0

24. Ewidencja ludności 2 0

35. Prawo o cudzoziemcach (wybrane zagadnienia) 2 0

26. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wybrane zagadnienia) 2 0

47. Prawo budowlane (wybrane zagadnienia) 2 0

38. Prawo gospodarowania nieruchomościami (wybrane zagadnienia) 2 0

29. Ochrona gruntów rolnych i leśnych (wybrane zagadnienia) 2 0

210. Prawo geologiczne i górnicze (wybrane zagadnienia) 2 0

211. Prawo wodne (wybrane zagadnienia) 2 0

212. Prawo zagospodarowania przestrzeni (wybrane zagadnienia) 2 0

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
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J. Jagielski, M. Wierzbowski (2019): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

J. Stelmasiak, M. Zdyb (2020): Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia
materialnego prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

B. Orlik, A. Puczko, (2012): Prawo administracyjne. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

J. Zimmermann (2018): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

34Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

50Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa administracyjnego Ważona

2 podstawy prawa administracyjnego [wykład] egzamin 1,00

2 podstawy prawa administracyjnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy prawa cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 71
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 7

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI

Cele przedmiotu:

Zrozumienie miejsca i roli prawa cywilnego w systemie prawa i obrocie prawnym. Poznanie podstawowych instytucji
prawa cywilnego (część ogólna i zobowiązania). Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z
zakresu prawa cywilnego stosowania  prawa  oraz dokonywania podstawowych czynności cywilnoprawnych. Zdobycie
wiedzy o dokonywaniu czynności prawnych przez Internet i przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
oraz obrocie prawnym dokonywanym w Internecie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowej siatki pojęciowej i zagadnień z zakresu prawoznawstwa i logiki prawniczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk
prawnych w szczególności znaczenie części ogólnej
kodeksu cywilnego, ich miejsce w systemie nauk i relacje
do innych nauk w zakresie funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
statusie prawnym

K_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji w zakresie problematyki
funkcjonowania sieci Internet przez pryzmat zagadnień
części ogólnej prawa cywilnego

K_W052 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji  w języku polskim i języku
obcym oraz rozumie znaczenie instytucji prawa
cywilnego

K_W113 EP3
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umiejętności

potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
części ogólnej kodeksu cywilnego oraz ich wpływ na
kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

potrafi brać udział w debacie dotyczącej problematyki
dokonywania czynności prawnych w Internecie,
przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich

K_U102 EP5

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie w zakresie
problematyki funkcjonowania sieci Internet przez
pryzmat zagadnień części ogólnej prawa cywilnego

K_U163 EP6

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w
zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów również w zakresie
prawa cywilnego w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K_K032 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa cywilnego

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie, systematyka i źródła prawa cywilnego. 1 0

2
2. Stosunek cywilnoprawny: pojęcie stosunku cywilnoprawnego (w tym podmiot, przedmiot i treść
stosunku cywilnoprawnego), zdarzenia cywilnoprawne. 1 0

2
3. Osoby fizyczne: osoba fizyczna jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna i zdolność do
czynności prawnych osoby fizycznej, cechy indywidualizujące osobę fizyczną, stan cywilny, miejsce
zamieszkania, dobra osobiste i ich ochrona. Ochrona dóbr osobistych w Internecie.

1 0

2
4. Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, nazwa, siedziba, przedmiot działania, rodzaje osób prawnych,
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej, rejestry osób prawnych, dobra
osobiste osób prawnych. Jednostki z art. 331 k.c.

1 0

1
5. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: uwagi ogólne, kategorie przedmiotów stosunków
cywilnoprawnych. 1 0

3

6. Czynności prawne: pojęcie czynności prawnej, dokonywanie czynności prawnych przez Internet,
oświadczenia woli i ich wykładnia, wady oświadczenia woli, treść czynności prawnej, rodzaje czynności
prawnych, forma czynności prawnych w szczególności forma dokumentowa, podpis elektroniczny,
sposoby zawierania umów w tym on-line, wadliwość czynności prawnych i jej skutki. Warunek i termin.

1 0

27. Przedstawicielstwo: istota i rodzaje przedstawicielstw, pełnomocnictwo, prokura. 1 0

2
8. Przedawnienie i terminy zawite: istota i skutki przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu
przedawnienia, terminy zawite i ich rodzaje. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ochrona dóbr osobistych w Internecie. 1 0

22. Dokonywanie czynności prawnych przez Internet. 1 0

23. Zawieranie umów na odległość. 1 0

2
4. Zawieranie umów przez podmioty profesjonalne przez Internet (w szczególności tryb ofertowy,
negocjacje). 1 0

25. Pozycja konsumenta w przypadku umów zawieranych przez Internet. 1 0

26. Ogólne warunki umów w praktyce obrotu przez Internet. 1 0

27. Wykonanie umów w ogólności. 1 0

28. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych 1 0

29. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań. 1 0
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210. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. 1 0

2
11. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstąpienia od umowy, odstępne, kara
umowna). 1 0

212. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika. 1 0

213. Skarga pauliańska. 1 0

214. Umowa sprzedaży w ogólności. 1 0

215. Rękojmia i gwarancja przy umowie sprzedaży. 1 0

Ćwiczenia: analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją,
case study, Wykład informacyjny z analizą stanów faktycznych z dyskusją.Metody kształcenia

Radwański Z. ,  Olejniczak A.  (2017): Prawo cywilne-część ogólna, C.H. Beck, Warszawa

Radwański Z., Olejniczak A.  (2018): Zobowiązania- część ogólna, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Waglowski P. (2005): Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Onepress, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

41Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia:
Kolokwium pisemne składające się z 2 zadań (kazusów).
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Wykład:
Egzamin pisemny składający się z 2 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każde
pytanie.
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa cywilnego Ważona

1 podstawy prawa cywilnego [wykład] egzamin 1,00

1 podstawy prawa cywilnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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50Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 73
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Opanowanie podstaw teoretycznych  postępowania administracyjnego jak i umiejętności praktycznego zastosowania i
interpretowania  proceduralnych regulacji administracyjnoprawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
instytucje prawne w zakresie prawa i postępowania
administracyjnego

K_W131 EP1

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i
obowiązki organów administracji publicznej K_W022 EP2

umiejętności

student potrafi  wykorzystując posiadaną wiedzę
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące zagadnień w obszarze prawa i postępowania
administracyjnego

K_U161 EP3

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa

K_U072 EP4

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP5

student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Forma zajęć: wykład

41. Przedmiot postępowania administracyjnego 3 0

1/3



12. Organ prowadzący postępowanie administracyjne 3 0

23. Wyłączenie pracownika albo organu 3 0

44. Uczestnicy postępowania administracyjnego 3 0

45. Administracyjne kary pieniężne 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Zasady postępowania administracyjnego 3 0

52. Postępowanie dowodowe 3 0

53. Zawieszenie i umorzenie postępowania 3 0

54. Decyzja, postanowienie i ugoda 3 0

45. Odwołanie i zażalenie 3 0

56. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 3 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz poglądów doktryny.
Analiza wybranych stanów faktycznych i opracowywanie projektów rozstrzygnięć organów I
instancji. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach odwoławczych i
nadzwyczajnych. Rozwiązywanie kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.
Prezentacja multimedialna..

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki jest oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy prawa i postępowania administracyjnego Ważona

3
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

3
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Jagielski, M. Wierzbowski (2019): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

M. Wierzbowski (2019): Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

R. Hauser, M. Wierzbowski (2019):  Postępowanie administracyjne. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

105Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy prawa karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 72
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 7

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARIUSZ NAWROCKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD BURDZIAK , mgr MACIEJ JANOWSKI

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych instytucji prawa karnego materialnego. Przez ogólną charakterystykę zasad, na których
oparte zostało prawo karne, i właściwych jemu podstawowych instytucji, dotyczących odpowiedzialności karnej w
polskich kodyfikacjach karnych, wyrobienie umiejętności posługiwania się przepisami w konkretnych sytuacjach
(zwłaszcza w zakresach spraw związanych z administracją publiczną). Kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości dotyczące prawa, istoty i wyodrębniania prawa karnego jako gałęzi prawa, problematyki
odpowiedzialności karnej i przestępczości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter
odpowiedzialności karnej i akty prawne ją normujące. K_W131 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu definicje
przestępstwa w rozumieniu prawa karnego i opisuje jego
elementy strukturalne. Określa i wyjaśnia podstawowe
zasady dotyczące odpowiedzialności karnej w polskim
systemie prawnym.

K_W112 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kryteria opisania w
polskim prawie karnym zachowań jako czynów
zabronionych w konsekwencji przestępstw oraz
charakteryzuje konsekwencje uznania zachowania
sprawcy za przestępstwo.

K_W133 EP3

umiejętności

Potrafi wskazać i porządkuje kluczowe instytucje
warunkujące odpowiedzialność karną w prawie polskim. K_U011 EP4

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść
przepisów prawnych dotyczących kluczowych instytucji
prawa karnego.

K_U012 EP5

Potrafi praktycznie posługiwać się aparatem pojęciowym
właściwym dla prawa karnego. K_U073 EP6

Potrafi w nowym stanie prawnym (przy zmianie
przepisów) wyprowadzać wnioski dotyczące nowej litery
prawa.

K_U014 EP7
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kompetencje społeczne

Jest gotów przy zmieniającym się stanie prawnym do
stałego pogłębiania wiedzy na temat podstaw i kryteriów
odpowiedzialności karnej.

K_K011 EP8

Jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania
zawodu, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych w zakresie podstaw prawa karnego.

K_K022 EP9

Jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozwiązywania problemów związanych z potencjalną
możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
za zachowania własne, jak i osób sobie podległych.

K_K043 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa karnego

Forma zajęć: wykład

21. Charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa i jego miejsce w systemie prawnym. 2 0

22. Główne zasady prawa karnego i odpowiedzialności karnej. 2 0

43. Struktura i omówienie elementów przestępstwa. 2 0

34. Sankcje w prawie karnym, ich charakterystyka i wymiar. 2 0

45. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych z części szczególnej kodeksu karnego. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

10

1. Problematyka nauki o przestępstwie, a w jej ramach omówienie m.in. elementów struktury
przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność, karygodność, wina), okoliczności dekompletujących
strukturę przestępstwa (kontratypy, okoliczności wyłączające winę), form popełnienia przestępstwa
(stadialnych oraz tzw. zjawiskowych), zbiegów przepisów i przestępstw.

2 0

10

2. Problematyka nauki o karze, a w jej ramach omówienie m.in. pojęcia kary, rodzajów kar (grzywna,
ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie
wolności), środków karnych, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, dyrektyw sądowego
wymiaru kary, zagadnień nadzwyczajnego wymiaru kary (nadzwyczajne złagodzenie kary oraz
nadzwyczajne obostrzenie kary), kwestii przedawnienia i zatarcia skazania.

2 0

103. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych z części szczególnej kodeksu karnego. 2 0

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin z treści przekazanych podczas wykładu
Sprawdzian z treści przekazanych podczas ćwiczeń
Egzamin i sprawdzian w formie testu

Ocena ze sprawdzianu, jak i egzaminu wyliczana wg poniższej punktacji.
Za każde pytanie po 1 pkt.
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
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Bojarski M. (red.) (2017): Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa

Warylewski J.  (2017): Prawo karne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Grześkowiak A. (red.), Wiak K. (red.) (2018): Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Pohl Ł.  (2019): Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

40Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa karnego Ważona

2 podstawy prawa karnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 podstawy prawa karnego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 12 ZO0

Razem 12 2

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy oraz umiejętności analizowania zagadnień z zakresu
przedsiębiorczości oraz wzbudzanie podstaw przedsiębiorczych.

Wymagania wstępne: BRAK

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie
działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach
wirtualnych.

K_W091 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji
gospodarczych w oparciu o zgromadzony zasób
informacji, przede wszystkim podejmowanie działań
przedsiębiorczych.

K_W142 EP2

Student zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym
jego uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne,
związane z działaniem przedsiębiorczym i inne, przy
uwzględnieniu możliwości wykorzystywania informacji
pozyskanej w Internecie oraz korzyści wynikających z
istnienia dóbr wirtualnych

K_W163 EP3

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych, w których uczestniczy, w
szczególności zjawisk społecznych i ekonomicznych
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

K_U021 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu nauk o przedsiębiorczości.

K_U072 EP5

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się, podnoszenia kwalifikacji i
kompetencji, potrafi określić i zaplanować rozwój
zawodowy.

K_U193 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu własnej wiedzy i
umiejętności z zakresu nauk o przedsiębiorczości, jest
gotów do krytycznej analizy posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunku własnego
rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się i
stałego podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji.

K_K011 EP7

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

K_K052 EP8

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem implementacji koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsięwzięciach
przedsiębiorczych.

K_K063 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Forma zajęć: wykład

1
1. Geneza i pojęcie przedsiębiorczości, rodzaje przedsiębiorczości, wybrane koncepcje
przedsiębiorczości 1 0

1
2. Podstawowe zagadnienia przedsiębiorczości i ekonomii - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, rynek,
kapitał 1 0

13. Uwarunkowania przedsiębiorczości 1 0

14. Kompetencje przedsiębiorcze, determinanty i sposoby rozwoju przedsiębiorstwa 1 0

15. Sektor małych i średnich przedsiębiorstwo - uwarunkowania, system i instytucje wsparcia 1 0

1
6. Innowacyjność a przedsiębiorczość - pojęcie innowacyjności, zarządzanie innowacjami w
przedsiębiorstwie, informacja a innowacyjność 1 0

17. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 1 0

18. Przedsiębiorczość akademicka (studencka) i rodzinna 1 0

2
9. Podstawowe prawne zagadnienia rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa - modele
prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania prawne 1 0

210. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przedsiębiorczości w branży prawniczej 1 0

Wykład tradycyjny/Wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać
maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny:
poniżej 11 pkt (2.0)
11-12 (3.0)
13-14 (3.5)
15-16 (4.0)
17-18 (4.5)
19-20 (5.0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi 100% oceny z przedmiotu.
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Banasik B., Grzegorzewska - Mischka E., Wyrzykowski W. (2017): Leksykon przedsiębiorczości, wyd. Politechniki Gdańskiej,
Gdańsk

Piecuch T. (2013): Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Makieła Z. J., Stuss M. W. (red) (2018): Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja,
przedsiębiorstwo, C.H. Beck, Warszawa

Szpakowski M. (2019): Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z,, wyd. Knowledge Innovation Center sp.
z o.o., , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

12Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 32

Liczba punktów ECTS 2

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy przedsiębiorczości Ważona

1 podstawy przedsiębiorczości [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

poprawna polszczyzna w praktyce
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3442_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Prowadzący zajęcia: dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Cele przedmiotu:
Kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się polszczyzną. Zasygnalizowanie najistotniejszych problemów w
komunikacji codziennej, wynikających z naruszenia normy językowej. Student powinien umieć identyfikować typowe
błędy we współczesnej polszczyźnie, formułować poprawnie tekst pisany i wypowiedź mówioną.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości  z gramatyki języka polskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię
umożliwiającą posługiwanie się poprawną polszczyzną K_W151 EP1

umiejętności
Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie
konstruować wypowiedzi jak i rozwiązywać problemy
językowe

K_U161 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość poziomu swoich umiejętności
językowych, jest gotów do krytycznej oceny własnych i
cudzych wypowiedzi

K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: poprawna polszczyzna w praktyce

Forma zajęć: konwersatorium

21. Odmiana nazwisk polskich. 1 0

12. Odmiana nazwisk obcych. 1 0

23. Użycie wyrazów modnych. 1 0

14. Zapożyczenia w polszczyźnie. 1 0

15. Poprawność w użyciu rzeczowników i liczebników. 1 0

16. Czasowniki i wyrazy pomocnicze. 1 0

17. Poprawność składniowa. 1 0

18. Test poprawności językowej. 1 0

Praca z tekstem, dyskusja, analiza wybranych przykładów językowych, rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia
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A. Markowski (2007): Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa

H. Jadacka (2007): Kultura języka polskiego. Fleksja, slowotwórstwo, składnia, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Markowski (red.) (2010): Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie testu poprawności językowej.
20 zdań do poprawy. Za każde zdanie 1 punkt. Punktacja:
18-20 bdb
16-17 db+
14-15 db
12-13 dst+
10-11 dst
0-9 ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 poprawna polszczyzna w praktyce Ważona

1 poprawna polszczyzna w praktyce [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

praktyka
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_67S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 56 praktyka 0 Z0

Razem 0 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności w zakresie stosowanych procedur, metod organizacji pracy, umożliwiających zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych.

Wymagania wstępne: Zaliczenie wcześniej realizowanych przedmiotów programowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie
działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach
wirtualnych w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_W091 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji
gospodarczych w oparciu o zgromadzony zasób
informacji w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_W142 EP2

zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego
uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne i inne,
przy uwzględnieniu możliwości wykorzystywania
informacji pozyskanej w Internecie oraz korzyści
wynikających z istnienia dóbr wirtualnych w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_W163 EP3
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umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji
w zakresie własnych doświadczeń zawodowych
pozyskanych w ramach praktyki

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji w oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł
prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w prawie
polskim, europejskim i międzynarodowym w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyk

K_U052 EP5

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska
społecznego, rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych lub organizacyjnych w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K021 EP7

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka

Forma zajęć: praktyka

0

1. W ramach sfery organizacyjnej, student powinien w szczególności zapoznać się: 1) ze strukturą
organizacyjną jednostki oraz przepisami regulującymi jej działanie, 2) z zakresem działania
poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk oraz z zasadami obiegu dokumentów, 3) z
czynnościami techniczno - organizacyjnymi związanymi ze specyfiką pracy organizatora praktyki

6 0

0

2. W ramach sfery merytorycznej student powinien w szczególności: 1) zapoznać się z przedmiotem
działania organizatora praktyki i przepisami ustrojowymi, 2) zapoznać się z przepisami stanowiącymi
podstawę podejmowanych w instytucji czynności, 3) zapoznać się ze specyfiką czynności
podejmowanych w ramach toczących się postępowań, 4) zapoznawać się z aktami spraw, faktycznymi i
prawnymi podstawami rozstrzygnięć, 5) przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach
postępowań prowadzonych przez organizatora, 6) uczestniczyć w czynnościach podejmowanych ze
względu na specyfikę pracy u poszczególnych organizatorów, 7) wykonywać zadania merytoryczne
pozostające w związku z celami praktyki programowej i zgodne z kierunkiem studiów

6 0

Zajęcia praktyczne.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Studenci mogą odbyć praktykę z chwilą zakończenia zajęć
przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów
przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 praktyka Nieobliczana

6 praktyka [praktyka] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

0Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 0

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z prawnymi aspektami działalności gospodarczej, w szczególności z
zasadami podejmowania działalności gospodarczej.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności odnoszącej się do obrotu handlowego w Internecie.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa oraz prawa i postępowania administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej właściwe w sprawach dotyczących
działalności gospodarczej w Internecie.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu prawa gospodarczego
publicznego oraz zna ich znaczenie dla rynku
wirtualnego.

K_W112 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego z obszaru prawa gospodarczego
publicznego z uwzględnieniem działalności gospodarczej
w Internecie.

K_W133 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji
gospodarczych w zakresie aktywności w Internecie w
oparciu o zgromadzony zasób informacji.

K_W144 EP10
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz ich
wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych w
Internecie, w szczególności dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej w Internecie.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa gospodarczego
publicznego.

K_U072 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące prawa gospodarczego publicznego. K_U163 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawa gospodarczego
publicznego (z uwzględnieniem specyfiki działalności
gospodarczej w Internecie), jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w
tym zakresie.

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
zwłaszcza w kontekście regulacji publicznego prawa
gospodarczego.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań
działalności gospodarczej w Internecie związanych z
wykonywaniem zawodu na rynku wirtualnym.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

6
1. Prawo, państwo i gospodarka - pojęcie, istota i funkcje prawa gospodarczego publicznego, źródła
publicznoprawnej regulacji działalności gospodarczej, zasady tworzenia aktów prawnych z zakresu
działalności gospodarczej

6 0

4
2. Swoboda działalności gospodarczej i wolność wykonywania zawodu a internetowa działalność
gospodarcza (perspektywa krajowa i unijna) 6 0

63. Zasady działalności gospodarczej według ustawy - Prawo przedsiębiorców 6 0

4
4. Podstawowe pojęcia dla prawnych regulacji działalności gospodarczej, w tym: działalność
gospodarcza i przedsiębiorca 6 0

8
5. Podejmowanie, wykonywanie i zakończanie działalności gospodarczej według ustawy - Prawo
przedsiębiorców, ewidencjonowanie i rejestrowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem
podejmowania działalności gospodarczej w Internecie

6 0

26. Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej 6 0

6
7. Reglamentacja działalności gospodarczej z uwzględnieniem problematyki internetowej działalności
gospodarczej 6 0

4
8. Kontrola działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki internetowej działalności
gospodarczej 6 0

59. Wybrane instrumenty prawne dotyczące internetowej działalności gospodarczej 6 0

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia
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Dynowski, P., Kowalczuk-Pakuła, I., Pacek, G.  (2016): Poradnik prawny dla e-biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa

Snażyk, Z., Szafrański, A.  (2018): Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Powałowski, A. (red.) (2020): Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa

Wierzbowski, M. (red.) (2019): Konstytucja biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (sprawdzian) składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za
każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie Ważona

6
prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA MILCZAREK

Prowadzący zajęcia: dr EWA MILCZAREK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami funkcjonowania mediów społecznościowych w
prawie międzynarodowym, unijnym i krajowym. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu
ustalenia konkretnych ram prawnych funkcjonowania danego medium społecznościowego i innej aktywności o
podobnym charakterze.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawoznawstwa, znajomość podstaw funkcjonowania internetu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady prowadzenia mediów
społecznościowych w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji

K_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego i rolę mediów
społecznościowych

K_W072 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych mediów
społecznościowych oraz ma podstawową wiedzę ogólną
z zakresu relacji społecznych, istotną w zakresie
aktywności w Internecie oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym stopniu
wiarygodności

K_W153 EP3

umiejętności

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych w mediach społecznościowych oraz
potrafi weryfikować zasoby informacji

K_U021 EP4

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji dostępnych w mediach społecznościowych
oraz w oparciu o działanie bańki informacyjnej w oparciu
o posiadaną wiedzę co do reguł prawnych i
organizacyjnych obrotu informacją w prawie polskim,
europejskim i międzynarodowym

K_U052 EP5

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania regulaminów działania mediów
społecznościowych oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji o różnym statusie prawnym

K_U083 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem mediów
społecznościowych oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_K041 EP7

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych
związanych z funkcjonowaniem mediów
społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania umiejętności pozyskiwania i przetwarzania
określonego zasobu informacji

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Rodzaje mediów społecznościowych 4 0

32. Znaczenie regulaminów w działalności mediów społecznościowych 4 0

23. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy 4 0

34. Działanie mediów społecznościowych a regulacje prawne krajowe 4 0

35. Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych 4 0

16. Prawo autorskie w mediach społecznościowych- wybrane aspekty 4 0

17. Bańki informacyjne 4 0

prezentacja multimedialna, wykład problemowy, analiza aktów prawnych, dyskusja, praca indywidualna studenta
Metody kształcenia

Polański P. (2013): Prawo Internetu, C.H. Beck, Warszawa

Zieliński M.Z. (2013): Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych; analiza
prawnoporównawcza, Wolter Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Goździaszek Ł. (2015): Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

zadania otwarte (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury).
Na ocenę 3,0 ; od 50 %
Na ocenę 3,5 ; od 65 %
Na ocenę 4,0 ; od 75 %
Na ocenę 4,5 ; od 85 %
Na oceną 5 ; od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
Ważona

4
prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem jest omówienie podstaw prawnych stosowania narzędzi teleinformatycznych w procesie diagnostycznym,
leczniczym i rehabilitacyjnym.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia konkretnych praw obowiązków
świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy w zakresie świadczeń telemedycznych.

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy ogólnej dotyczącej systemu ochrony zdrowia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów prywatnych
zajmujących się telemedycyną i e-zdrowiem, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony danych
szczególnej kategorii

K_W031 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej związanej z telemedycyną i e-
zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania i przetwarzania informacji o pacjencie i
jego stanie zdrowia

K_W052 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
danych osobowych pacjenta i jego bliskich K_W103 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji
niezbędnych dla prawidłowego świadczeń usług
telemedycznych

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych lub organizacyjnych odnoszących
się do telemedycyny i e-zdrowia

K_U062 EP5

potrafi komunikować się z pacjentem i jego bliskimi w
ramach organizacji świadczeń telemedycznych,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa, ekonomii i informatyki
technicznej

K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
zakresie telemedycyny i e-zdrowia

K_K031 EP7

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z organizacją świadczeń
telemedycznych i e-zdrowia

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia

Forma zajęć: konwersatorium

31. Pojęcie telemedycyny i e-zdrowia. 5 0

52. Prawne aspekty komunikowania się na odległość z pacjentem. 5 0

73. Telemedycyna w przepisach dotyczących wykonywania zawodów medycznych. 5 0

54. Zakres świadczeń telemedycznych. 5 0

55. Źródła ryzyka świadczeń telemedycznych. 5 0

56. Odpowiedzialność prawna w zakresie świadczeń telemedycznych. 5 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Głowacka, M. D., Mojs, E. (2012): Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa

Kaczan, D. (2017): Telemedycyna w prawie polskim i kilka uwag na tle prawa unijnego, [w:] Zesz.Prawn.UKSW 2017 vol. 17,
nr 1, UKSW, Warszawa

Literatura podstawowa

Kulisiewicz, T. (2013): E-administracja w e-zdrowiu, [w:] Czas Informacji 2013, nr 1, CPI, Warszawa

Oręziak, B. (2018): Telemedycyna a konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej w kontekście wykluczenia cyfrowego, [w:]
Zesz.Prawn.UKSW 2018, vol. 18, nr 1 , UKSW, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia Ważona

5
prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami prawnymi prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz wybranych form
działalności rozrywkowej w internecie. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu oceny
dopuszczalności konkretnej aktywności w Internecie w aspekcie ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności
hazardowej i rozrywkowej w Internecie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw teoretycznoprawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady dotyczące prowadzenia działalności hazardowej
w internecie oraz wybranych form działalności
rozrywkowej w internecie w obszarze prawa autorskiego

K_W081 EP1

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
administracyjnej kontroli funkcjonowania działalności
hazardowej i rozrywkowej w Internecie

K_W022 EP2

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminologię dotyczące prowadzenia
działalności hazardowej w internecie oraz wybranych
form działalności rozrywkowej w internecie

K_W113 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
dotyczących prowadzenia działalności hazardowej w
internecie oraz wybranych form działalności rozrywkowej
w internecie

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prowadzenia działalności
hazardowej w internecie oraz wybranych form
działalności rozrywkowej w internecie

K_U072 EP5

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz
wybranych form działalności rozrywkowej w internecie

K_U153 EP6
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kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy K_K052 EP8

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

21. Wprowadzenie do działalności hazardowej w internecie 5 0

22. Warunki urządzania gier hazardowych. 5 0

13. Szkolenia z zakresu gier hazardowych 5 0

34. Reklama gier hazardowych 5 0

35. Reglamentacja działalności gospodarczej w obszarze gier hazardowych 5 0

36. Daniny związane z urządzaniem gier hazardowych (opłaty, dopłaty i podatki) 5 0

37. Kary pieniężne za naruszenia w obszarze gier hazardowych 5 0

38. Charakter prawny działalności youtuberów 5 0

39. Opodatkowanie działalności youtuberów 5 0

310. Prawo autorskie w działalności youtuberów 5 0

211. Charakter prawny działalności e-sportowców 5 0

212. Opodatkowanie e-sportowców 5 0

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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H. Dzwonkowski (red.) (2020): Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

K. Budnik, M. Krysik, S. Radowicki, M. Wierzbowski (2019): Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa

S. Babiarz, K. Aromiński  (2018): Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Marciniuk (red.) (2017): Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

W. Dmoch (2020): Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w
Internecie

Ważona

5
prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w
Internecie [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy, pojęć i zasad z zakresu  technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz ich zastosowania .Wyjaśnienie zagadnień z zakresu rozwoju usług zaufania w tym podpisów elektronicznych i
pieczęci elektronicznych
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia prawidłowości dokonania czynności
prawnej z użyciem podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej.

Wymagania wstępne:
Studenci powinni posiadać usystematyzowaną  wiedzę z zakresu prawa cywilnego , prawa administracyjnego oraz
technologii informacyjnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu, z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
zastosowania. Rozumie znaczenie rozwoju usług
zaufania w tym podpisów elektronicznych i pieczęci
elektronicznych

K_W112 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z
zakresu prawa i informatyki technicznej w aspekcie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
zastosowania, a także zagadnieniami dotyczącymi
podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych

K_U071 EP3

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące
technologie informacyjne i komunikacyjne oraz ich
zastosowanie.

K_U162 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych w
aspekcie ich zastosowania, a także zagadnieniami
dotyczącymi podpisów elektronicznych i pieczęci
elektronicznych

K_K041 EP5
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

Forma zajęć: konwersatorium

31. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i ich zastosowanie 2 0

32. Rozporządzenie e-IDAS, usługi zaufania 2 0

33. Podpis elektroniczny , pojęcie , rodzaje 2 0

34. Pieczęć elektroniczna, pojęcie 2 0

35. Rodzaje pieczęci 2 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów, Praca własna z zalecaną literaturąMetody kształcenia

D. Szostek (2016): Pieczęć elektroniczna i możliwości jej wykorzystania w polskim prawie.(w:) Media elektroniczne.
Współczesne problemy prawne , C.H.Beck, Warszawa

G.Sibiga (2019): Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, C.H. Beck , Warszawa

M. Maciejewska -Szałas  (2014): Forma pisemna i elektroniczna, C.H Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

K.Chałubińska -Jentkiewicz , J. Taczkowska-Olszewska (2018): Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, C.H.Beck
, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie pisemne (praca pisemna/ esej/ recenzja).
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci
elektronicznej

Ważona

2
prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci
elektronicznej [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD BURDZIAK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD BURDZIAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu prawnokarnych instrumentów ochrony informacji i dóbr
wirtualnych.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie prawnokarnych instrumentów ochrony
informacji i dóbr wirtualnych.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie prawnokarnych instrumentów ochrony
informacji i dóbr wirtualnych.

K_W132 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do infobrokera, wykluczające możliwość
naruszenia przepisów prawa karnego w zakresie ochrony
informacji o różnym statusie prawnym

K_W043 EP7

umiejętności

Student  potrafi generować rozwiązania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w stosowaniu
przepisów prawnych (w zakresie, w jakim chodzi o
ochronę informacji i dóbr wirtualnych) i prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U121 EP3

Student potrafi zebrać, analizować i interpretować teksty
prawne i teksty naukowe oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w
celu rozwiązywania konkretnych problemów będących
przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie
formułować twórczo własne opinie i wnioski.

K_U112 EP4
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych

Forma zajęć: konwersatorium

31. 'Informacje' i 'dobra wirtualne' - analiza pojęć z perspektywy prawa karnego 3 0

72. Analiza przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym 3 0

73. Kryminologiczne aspekty przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym 3 0

8
4. Kryminalistyczne i procesowe aspekty przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom
wirtualnym 3 0

5
5. Prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych - ujęcie europejskie i
międzynarodowe 3 0

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

F. Radoniewicz (2016): Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom
informatycznym, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Sokołowski (1987): Ochrona informacji komputerowych, MON, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
Ważona

3
prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

prawo bankowe w obrocie elektronicznym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA KOWALEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr EWA KOWALEWSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności identyfikowania i analizowania podstawowych zagadnień wynikających z ustawodawstwa
bankowego, w tym bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania banków, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu
bezgotówkowego.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu umów cywilnoprawnych, reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zasad funkcjonowania rynku finansowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
konstrukcje prawne oraz zasady funkcjonowania sektora
bankowego w Polsce i w Unii Europejskiej.

K_W01
K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
instytucje i konstrukcje prawne z zakresu prawa
bankowego, w tym również w obrocie elektronicznym.

K_W02
K_W092 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
mechanizmy funkcjonowania systemów płatności w
obrocie bezgotówkowym, z wykorzystaniem pieniądza
bezgotówkowego.

K_W02
K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać określone problemy prawne
i organizacyjne z zakresu prawa bankowego, z
uwzględnieniem obrotu elektronicznego.

K_U011 EP4

Student potrafi po dokonaniu samodzielnej oceny
stopnia wiarygodności i rzetelności źródła
pozyskiwanych informacji rozróżnić rodzaje bankowości
elektronicznej oraz wskazuje kierunki jej rozwoju z
wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

K_U052 EP5

Student potrafi rozróżnić instrumenty wykorzystywane w
bankowości elektronicznej. K_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy i nadążania za
zmianami prawa bankowego krajowego i unijnego. K_K011 EP7

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych oraz odpowiedzialnego wykonywania
zawodu w zakresie prawa bankowego.

K_K01
K_K022 EP8

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w zakresie
nowych instrumentów wykorzystywanych w bankowości
elektronicznej.

K_K013 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo bankowe w obrocie elektronicznym

Forma zajęć: wykład

21. Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego. Historia bankowości elektronicznej. 2 0

1
2. Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej. 2 0

13. Pojęcie obrotu bezgotówkowego i gotówkowego. 2 0

24. Rodzaje bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. 2 0

1
5. Rodzaje czynności bankowych, z uwzględnieniem czynności wykorzystywanych w bankowości
elektronicznej. 2 0

2
6. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków. Usługi bankowości elektronicznej.

2 0

37. Instrumenty wykorzystywane w bankowości elektronicznej: pieniądz elektroniczny, karty płatnicze. 2 0

2
8. Kredyty bankowe, pożyczki, poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu
bezgotówkowego. 2 0

19. Innowacje technologiczne wykorzystywane w bankowości elektronicznej. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Współczesne formy bankowości elektronicznej. Bankowość internetowa, mobilna i terminalowa -
zadania. 2 0

22. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych. 2 0

23. Działalność kredytowa banków. 2 0

24. Czynności bankowe w bankowości elektronicznej. 2 0

15. Modele dystrybucji usług bankowych. 2 0

36. Elektroniczne formy płatności. 2 0

47. Usługi płatnicze - regulacja prawna. 2 0

48. Karty płatnicze w Polsce i na świecie. 2 0

49. Bankowość elektroniczna w Polsce i na świecie a konkurencyjność na rynku bankowym. 2 0

210. Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej. 2 0

411. Sieć bezpieczeństwa finansowego na rynku bankowym. 2 0

Analiza stanów faktycznych z dyskusją., Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów., Praca w
grupach., Prezentacja multimedialna., Case study.Metody kształcenia
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Gospodarowicz A.  (2018): Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, C.H. Beck, Warszawa

Ofiarski Z.  (2017): Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa

Świecka B.  (2012): Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Ofiarski Z.  (2013): Prawo bankowe. Komentarz LEX, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

24Studiowanie literatury 0

22Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się: ćwiczenia zaliczeniem na ocenę, wykład egzaminem. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianów. Egzamin w formie testu złożonego z 2
części:
- teoretycznej (test jednokrotnego wyboru obejmuje 10 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź
spośród proponowanych 3 wersji),
- praktycznej (należy rozwiązać 5 kazusów; zadań).
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test (złożony z 2 części)
umożliwia uzyskanie 15 punktów. Zasady oceniania testu są następujące: - 15 pkt - bardzo dobry, - 14 pkt - dobry
plus, - 13-12 pkt - dobry, - 11-10 pkt - dostateczny plus, - 9-8 pkt - dostateczny, - poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo bankowe w obrocie elektronicznym Ważona

2 prawo bankowe w obrocie elektronicznym [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 prawo bankowe w obrocie elektronicznym [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

prawo do informacji konsumentów i pacjentów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:

Przedstawienie znaczenia i zasad prawa do informacji. Zapoznanie studentów z zasadami realizacji prawa do informacji
względem pacjentów i konsumentów. Zapoznanie studentów z fundamentalnymi pojęciami związanymi z prawem do
informacji. Przedstawienie podstawowych problemów dotyczących zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji
ochrony danych medycznych
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia zakresu podmiotowego i
przedmiotowego informacji, która powinna być udzielona konsumentowi i pacjentowi w konkretnym stanie faktycznym.

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego, a także znajomość
podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.).Zasadnicze znaczenie
ma znajomość podstawowych pojęć z zakresu zasad wykonywania zawodów medycznych i tajemnicy medycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw człowieka, w szczególności prawa pacjenta
i konsumenta do informacji oraz zagrożeń dla tych praw
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji o różnym statusie prawnym.

K_W061 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji dotyczących pacjentów i
konsumentów, w tym prawa do prywatności.

K_W102 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu wybranych dyscyplin (poza
naukami prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę ogólną
z zakresu relacji społecznych, istotną w zakresie
aktywności w Internecie oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym stopniu
wiarygodności.

K_W153 EP3
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umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i
zjawiska prawne z wykorzystaniem standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji dot. pacjentów i konsumentów.

K_U131 EP4

Student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
prawa Internetu oraz prawa ochrony informacji dot.
pacjenta i konsumenta, z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych oraz innych źródeł.

K_U152 EP5

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania informacjia temat pacjentów i
konsumentów oraz wykonywania czynności prawnych i
faktycznych w Internecie

K_U173 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji dot.
pacjenta i konsumenta.

K_K041 EP7

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu
informacji

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo do informacji konsumentów i pacjentów

Forma zajęć: konwersatorium

21. Konstytucyjne aspekty prawa pacjenta/konsumenta do informacji 4 0

32. Pojęcie i zakres prawa do prywatności 4 0

33. Realizacja obowiązku informacyjnego względem pacjenta 4 0

34. Realizacja obowiązku informacyjnego względem konsumenta 4 0

25. Zasady udostępniania informacji pacjentowi 4 0

26. Zasady udostępniania informacji konsumentowi 4 0

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).

Sprawdzian (max. 1
20 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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K. Świtała (2018):  Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, C.H. Beck,
Warszawa

Królikowska-Olczak (2016):  Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

K. Chałubińska-Jentkiewicz (2017): Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo do informacji konsumentów i pacjentów Ważona

4
prawo do informacji konsumentów i pacjentów [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA MILCZAREK

Prowadzący zajęcia: dr EWA MILCZAREK

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa do Internetu i informacji w międzynarodowym
systemie ochrony praw człowieka.

Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym
wyciąganiem wniosków.

Wskazanie istoty współczesnego funkcjonowania powszechnego systemu ochrony praw człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa do
Internetu i informacji  w procesach ochrony praw
człowieka i zasad włączania organów ochrony prawnej w
te procesy.

K_W021 EP1

Student charakteryzuje prawo do Internetu i informacji,
przypisując je do odpowiedniej generacji praw człowieka. K_W06

K_W072 EP2

Student wyciąga wnioski z analizy dokumentów
dotyczących praw człowieka oraz dokonuje wykładni ich
postanowień.

K_W063 EP3

Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie główne
trendy w dyskursie na temat ochrony praw człowieka i
ich roli na forum międzynarodowym.

K_W074 EP6

umiejętności

Student rozwiązuje stany faktyczne dotyczące
kluczowych zagadnień prawa do Internetu i informacji w
systemie ochrony praw człowieka.

K_U081 EP4

Student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowywania skarg i wniosków zmierzających do
ochrony praw człowieka.

K_U152 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotowy na współpracę z otoczeniem w
zakresie analizy sytuacji geopolitycznej, w której
uczestniczą podmioty prawa międzynarodowego.

K_K051 EP7

Student zachowuje krytyczny stosunek do
prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów. K_K032 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka

Forma zajęć: wykład

31. Prawo do Informacji i prawo do Internetu jako prawa człowieka. Ewolucja pojęcia. 1 0

32. Źródła międzynarodowej ochrony prawa do Informacji i prawa do Internetu. 1 0

3
3. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w aktach wiążących i niewiążących
Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 0

3
4. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w regionalnych aktach prawa
międzynarodowego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa UE). 1 0

35. Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony prawa do Internetu i prawa do informacji. 1 0

Prezentacje multimedialne, Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, Analiza tekstów prawnychMetody kształcenia

Cała-Wacinkiewicz E.  (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego: pytania, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck,
Warszawa

R. Wieruszewski  (2017): Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Bieńczyk-Missala (2008): Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Wrocław

Barcik J., Srogosz T.  (2017): Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian (zaliczenie na ocenę) w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
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 (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -
punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
Ważona

1
prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

prawo pracy w dobie informatyzacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_61S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z prawem zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia praw i obowiązków pracownika i
pracodawcy w konkretnym przypadku świadczenia pracy z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość i
narzędzi informatycznych.

Wymagania wstępne: Podstawy prawoznawstwa, podstawy prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter prawa pracy i jego relację do innych nauk w
zakresie funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wymagania reguły i ograniczenia prawnej
dopuszczalności pozyskiwania informacji o osobach
zatrudnionych przez osoby zbierające informacje dla
potencjalnych pracodawców.

K_W042 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw pracowniczych, w szczególności zagrożeń
dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji o różnym statusie prawnym

K_W063 EP3
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umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować reguły
zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego przy
użyciu standardów metod i narzędzi wykorzystywanych
w procesie przetwarzania informacji o specyfice
wykonywanej pracy (w szczególności w zakresie usług
internetowych i infobrokerskich)

K_U031 EP4

Student posiada umiejętność samodzielnego
formułowania i proponowania, opartych na analizie
konkretnych stanowisk pracy związanych z
funkcjonowanie Internetu i pozyskiwania informacji,
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych
lub organizacyjnych związanych ze stosowaniem prawa
pracy.

K_U062 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
prawidłowo zebrać i analizować materiały niezbędne do
podjęcia prawidłowej decyzji co do stworzenia
stanowiska pracy oraz zastosowania określonego typu
zatrudnienia pracowniczego albo niepracowniczego

K_U113 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów osób zatrudnionych, związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym
na potrzeby wykonywanej pracy i dla celów prywatnych
przy użyciu infrastruktury pracodawcy.

K_K041 EP7

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,
odnoszących się do prawidłowego identyfikowania i
przestrzegania praw i obowiązków pracowniczych.

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo pracy w dobie informatyzacji

Forma zajęć: wykład

41. Technologie cyfrowe (digitalizacja) i ich wpływ na gospodarkę oraz prawo pracy. 5 0

2
2. Pojęcie i ogólna charakterystyka elektronicznej technologii zatrudnienia

5 0

4
3. Elektroniczne platformy zatrudnienia (typu Uber, Bolt i inne), status ich uczestników oraz wzajemne
prawa i obowiązki 5 0

2
4. Metody i zakres dopuszczalnej kontroli pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
(programy śledzące aktywność, monitoring audio-wizualny, elektroniczna ewidencja czasu pracy, w tym
czytniki linii papilarnych i tęczówki oka, kontrola korespondencji elektronicznej)

5 0

2
5. Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników (zakres dopuszczalnego
gromadzenia danych przez pracodawców i przedsiębiorców, sposoby ochrony, odpowiedzialność
prawna).

5 0

16. Prognozy rozwoju elektronicznych technologii zatrudnienia i ich przyszłość 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Nowe technologie a polityka work-life balance i flexibility na rynku pracy

5 0

42. Technologie kryptograficzne na rynku pracy (kryptowaluty, DApps i inne) 5 0

23. Telepraca w rozumieniu Kodeksu pracy 5 0

4
4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w zatrudnieniu (inteligentne systemy motywacyjne,
rekrutacja z wykorzystaniem Boot'ów i zaawansowanych aplikacji headhunterskich, ewidencjonowanie
czasu pracy pracowników przez AI, terminale płatnicze na usługach działów płac).

5 0

25. Elektroniczna dokumentacja pracownicza 5 0

16. Ochrona prawna osób pracujących w tzw. elastycznym stosunku pracy 5 0

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z
przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów. Praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia
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A. Chłopecki (2018): Sztuczna inteligencja - szkice prawnicze i futurologiczne, C.H. BECK, Warszawa

A.M. Świątkowski (2019): Elektroniczne Technologie Zatrudnienia Ery Postindustrialnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Ignatianum w Krakowie, Kraków

M. Michna (2018): Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, C.H. BECK, Warszawa

T. Liszcz (2019): Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Musiała (2015): Zatrudnienie niepracownicze, Difin, Warszawa

E. Bąk (2008): Nietypowe formy zatrudnienia, C.H. BECK, Warszawa

M. Skąpski, K. Ślebzak (2014): Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ars boni et aequi, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian z przedmiotu (wykład), jak i kolokwium (ćwiczenia) odbywają się w formie pisemnego testu składającego
się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, za każde pytanie 1 pkt.
6 pkt - dst
7 pkt - dst plus
8 pkt - db
9 pkt - db plus
10 pkt - bdb.
W razie gdyby zachowanie formy pisemnej było niemożliwe, niecelowe lub znacznie utrudnione - możliwe jest
przeprowadzenie sprawdzianu lub kolokwium w formie ustnej. Przebieg sprawdzianu lub kolokwium ustnego będzie
utrwalony w formie pisemnej poprzez sporządzenie protokołu z odpowiedzi studenta. Student otrzymuje na
sprawdzianie lub kolokwium ustnym 3 pytania. Za każde pytanie może otrzymać maksymalnie 1 pkt. Oto sposób
ustalania oceny na sprawdzianie lub kolokwium ustnym: 3 pkt - ocena bardzo dobra 2,75 pkt - ocena dobra plus 2,50 -
2,25 pkt - ocena dobra 2,00 pkt - ocena dostateczna plus 1,75 pkt - ocena dostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu (wykład).

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 prawo pracy w dobie informatyzacji Ważona

5 prawo pracy w dobie informatyzacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

5 prawo pracy w dobie informatyzacji [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

prawo telekomunikacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:

Zapoznanie Studentów z regulacją prawną prawa telekomunikacyjnego oraz praktycznym stosowaniem tej dziedziny
prawa.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia praw i obowiązków uczestników rynku
usług telekomunikacyjnych w konkretnym stanie faktycznym.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień prawnych, w szczególności prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa i
postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej i gospodarczej właściwych w sprawach
wynikających z prawa telekomunikacyjnego.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawy prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w kontekście prawnych ram
działalności na rynku telekomunikacyjnym.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa
telekomunikacyjnego.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz ich wpływ na
kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
zadań problemowych dotyczących prawa
telekomunikacyjnego.

K_U162 EP5

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej
zagadnień teoretycznych i praktyki prawa
telekomunikacyjnego, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U103 EP6

1/3



kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z dziedziny prawa telekomunikacyjnego,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia.

K_K011 EP7

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
dotyczącego regulacji prawnych z obszaru prawa
telekomunikacyjnego.

K_K032 EP8

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów prawa telekomunikacyjnego związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym. K_K043 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo telekomunikacyjne

Forma zajęć: wykład

31. Istota, specyfika, źródła, ratio legis i znaczenie prawa telekomunikacyjnego 4 0

6
2. Regulacja rynku telekomunikacyjnego oraz uwarunkowania prowadzenia działalności na rynku
telekomunikacyjnym 4 0

33. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, usługi powszechne 4 0

3
4. Ustrojowe i proceduralne aspekty prawa telekomunikacyjnego (rozstrzyganie sporów, postępowania
przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowanie odwoławcze) 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe definicje prawa telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne) 4 0

62. Regulowanie rynku telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne) 4 0

43. Ochrona użytkowników końcowych, usługi powszechne (zajęcia praktyczne) 4 0

44. Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją (zajęcia praktyczne) 4 0

4
5. Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne, infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i
urządzenia radiowe (zajęcia praktyczne) 4 0

3
6. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych, bezpieczeństwo i
integralność sieci i usług telekomunikacyjnych (zajęcia praktyczne) 4 0

1
7. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
(zajęcia praktyczne) 4 0

18. Opłaty telekomunikacyjne (zajęcia praktyczne) 4 0

5
9. Organy właściwe w sprawach telekomunikacji, postępowanie przed Prezesem UKE oraz postępowanie
odwoławcze (zajęcia praktyczne) 4 0

Wykład/wykład z prezentacją, Ćwiczenia - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia
administracji, prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów związanych z prawem telekomunikacyjnym

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Piątek, S. (2018): Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Powałowski, A. (red.) (2020): Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Babis, H., Flaga-Gieruszyńska, K. (red.) (2011): Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów,
łącznie maksymalnie 10 punktów.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 6 pkt - niedostateczny
6 - dostateczny
7 - dostateczny plus
8 - dobry
9 - dobry plus
10 - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego składającego
się z 10 pytań testowych (10 pytań x 1 pkt = maksymalnie 10 pkt). Ocena kolokwium: poniżej 6 pkt - niedostateczny, 6
- dostateczny, 7 - dostateczny plus, 8 - dobry, 9 - dobry plus, 10 - bardzo dobry.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 prawo telekomunikacyjne Ważona

4 prawo telekomunikacyjne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 prawo telekomunikacyjne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

prawo własności intelektualnej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW KATNER

Cele przedmiotu:

Przyswojenie i zrozumienie przez studentów podstawowych zasad prawnej ochrony wolności informacji, ochrony
danych osobowych, prawa autorskiego, informatyzacji działalności administracji oraz komputerowego prawa karnego.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu oceny prawnej konkretnej aktywności człowieka o
twórczym charakterze w Internecie.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje
dotyczące prawa własności intelektualnej w Internecie , w
szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń dla
tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji o różnym statusie prawnym

K_W061 EP1

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne
z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prawa
własności intelektualnej w Internecie oraz prawa ochrony
informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych oraz innych źródeł

K_U151 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym w zakresie prawa własności
intelektualnej w internecie

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo własności intelektualnej w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

41. Własność intelektualna 4 0

42. Ochrona własności intelektualnej-podstawy prawne 4 0

43. Naruszenie własności intelektualnej w sieci internet 4 0
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44. Sankcje za naruszenie własności intelektualnej w internecie 4 0

45. Patent. Ochrona patentowa programów komputerowych 4 0

36. Programy komputerowe w systemie ochrony prawnoautorskiej 4 0

3
7. Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia własności
intelektualnej 4 0

48. Piractwo komputerowe 4 0

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski   (2016): Internet a prawo autorskie, Wydawca Uniwersytet Marii  Curii –Skłodowskiej,
Lublin

D. Żak (2017): Własność intelektualna w Internecie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski (2012): Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt
do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania
poszczególnych ocen końcowych przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo własności intelektualnej w Internecie Ważona

4
prawo własności intelektualnej w Internecie [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MACIEJ JANOWSKI

Prowadzący zajęcia: mgr MACIEJ JANOWSKI

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności w Internecie.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie problematyki przeciwdziałania przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w
Internecie.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie problematyki przeciwdziałania przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w
Internecie.

K_W132 EP2

umiejętności

Student  potrafi generować rozwiązania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w stosowaniu
przepisów prawnych (w zakresie, w jakim chodzi o
przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności w Internecie) i prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U121 EP3

Student potrafi zbierać, analizować i interpretować teksty
prawne i teksty naukowe oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w
celu rozwiązywania konkretnych problemów będących
przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie
formułować twórczo własne opinie i wnioski.

K_U112 EP4

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
grupy dla wspólnego wykonywania zadań, określając
priorytety, zasady współdziałania i zakładane efekty;
potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych

K_U203 EP7
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wolność seksualna - charakterystyka w kontekście prawa karnego 2 0

12. Obyczajność - charakterystyka w kontekście prawa karnego 2 0

2
3. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - ogólna charakterystyka z perspektywy
polskiego prawa karnego materialnego 2 0

2
4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich jako szczególny
przykład przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 2 0

3
5. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - charakterystyka z
perspektywy polskiego prawa karnego materialnego 2 0

3
6. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - aspekty kryminologiczne

2 0

3
7. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - aspekty procesowe i
kryminalistyczne 2 0

prezentacja multimedialna, weryfikacja przez obserwację w trakcie zajęć praktycznych związanych z analizą stanów
faktycznychMetody kształcenia

B. Kunicka-Michalska (2004): Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem
systemu informatycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Literatura podstawowa

K. Burdziak, P. Banaszak (2017): Sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osoby małoletniej –
analiza kryminologiczna, nd, Warszawa

K. Pospiszyl (2006): Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością,
PWN, Warszawa

M. Kowalczyk-Jamnicka (2014): Przestępcy seksualni: zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja, Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności w Internecie

Ważona

2
przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności w Internecie [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 4 0

2
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4 0

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 4 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 przedmiot do wyboru Ważona

4 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 3 0

2
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 3 0

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 3 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 przedmiot do wyboru Ważona

3 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_59S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 seminarium 15 ZO0

3
15 seminarium 15 ZO0

66 seminarium 15 ZO0

Razem 45 9

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studenta wiedzy oraz umiejętności z zakresu pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w
organizacji procesu pisania pracy dyplomowej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu,
uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, a także
sposobów prezentacji wyników. Studenci opanowują umiejętności gromadzenia i posługiwania się źródłami
naukowymi.

Wymagania wstępne: Zaliczenie wcześniej realizowanych przedmiotów programowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
zasady z zakresu prawa autorskiego w zakresie
adekwatnym do potrzeb przygotowania pracy
dyplomowej

K_W081 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji w języku polskim i języku
obcym w zakresie adekwatnym do problematyki pracy
dyplomowej

K_W112 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

K_W123 EP3

1/3



umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji w oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł
prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w zakresie
przygotowywanej pracy dyplomowe

K_U051 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji w zakresie problematyki pracy
dyplomowej

K_U112 EP5

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne
z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prawa
Internetu oraz prawa ochrony informacji z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz
innych źródeł

K_U153 EP6

kompetencje społeczne

est gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_K031 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym

K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

7

1. Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania,
syntetyzowania, abstrahowania, porównywania, uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji
prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku administracja. 4 0

8

2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN,
zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line (Książnica Szczecińska, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka
Narodowa), a także stron internetowych instytucji naukowych, gospodarczych i politycznych. 4 0

7
3. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy.
Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów
zamieszczanych w pracy dyplomowej

5 0

84. Etyka w badaniach naukowych 5 0

7
5. Przygotowanie pracy dyplomowej: ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu
pracy dyplomowej; bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez
seminarzystów. Bieżąca kontrola postępów pracy

6 0

8
6. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego. 6 0

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska
judykatury i doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 4, 5 i 6 semestrze. Zaliczenie semestru 4 i 5 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora, zaliczenie z oceną Zaliczenie semestru 6 - na podstawie aktywności na seminarium oraz złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 seminarium dyplomowe Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Boć J. (2009): Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław

Stoczewska B. (2014): Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza AFM.
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków

Węglińska M.  (2016):  Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów,,  Oficyna Wydawnicza "Implus", Kraków

Literatura podstawowa

Cieślarczyk M.  (2002): Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa

Zenderowski R.  (2015): Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

21Studiowanie literatury 0

50Udział w konsultacjach 0

40Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3439_57S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 laboratorium 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA SIELICKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA SIELICKA

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy o obszarach zastosowań systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania informacji
oraz umiejętności praktycznych w zakresie ich wykorzystywania.

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu Technologii Informacyjnych uzyskane w szkole średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości
zastosowania systemów i narzędzi informatycznych w
procesach przetwarzania informacji.

K_W121 EP1

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej
znaczenie w działaniu podmiotów gospodarczych oraz
instytucji administracji,

K_W152 EP2

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności
w Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji
o różnym stopniu wiarygodności K_W153 EP3

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych,
dotrzeć do źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność
zawartych w nim danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U171 EP4

potrafi zastosować odpowiednie technologie
informacyjne stosownie do potrzeb różnych organizacji
w szczególności w celu przygotowania i opracowania
tekstów aktów prawnych.

K_U082 EP5

student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się K_U193 EP7

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i
umiejętności w zakresie szybko rozwijających się
technologii informacyjnych.

K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji

Forma zajęć: laboratorium
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2

1. Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja,
wiedza). Środki techniczne i programowe współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne.
System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii informacyjnych.
Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych.

4 0

2
2. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych. System operacyjny -
oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i
kontroli zadań. Sieć komputerowa - struktura, podstawowe usługi

4 0

4
3. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi,
korespondencja seryjna)

4 0

4
4. Arkusze kalkulacyjne - struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i
względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym,
VB - podstawy

4 0

2

5. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie zawartości slajdu, zmiana
układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy
slajdami). Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacji 4 0

2
6. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich
wykorzystywania 4 0

2
7. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji, serwisy usług cyfrowych
administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. 4 0

3
8. Internet - bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja,
uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis elektroniczny, podpis zaufany,
podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej.

4 0

2
9. Internet - Informacja prawna w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych,
elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce, Systemy Informacji Prawnej:
ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex.

4 0

210. Sprawdzian końcowy 4 0

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia

 Cieślak Ł. i inni,  (2011): Technologia informacyjna dla prawników, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław

Jaronicki A.  (2016):  ABC MS Office 2016, Wydawnictwo HELION, Gliwice

Wierczyński G., Wiewiórowski W. R. (2016): Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy
prawników i administracji publicznej, Wolters Kluwer SA,, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie
informacji

Ważona

4
systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie
informacji [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Janowski J.  (2009): Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Difin, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2915): Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w
społeczeństwie cyfrowym, Wolters Kluwer business, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2017): Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Wolters Kluwer business, Warszawa

Szostek D, (2018): Blockchain a prawo,  C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr KRZYSZTOF WISŁOCKI

Prowadzący zajęcia: mgr Krzysztof Wisłocki [vacat]

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy o obszarach zastosowań systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania informacji
oraz umiejętności praktycznych w zakresie ich wykorzystywania.

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu Technologii Informacyjnych uzyskane w szkole średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości
zastosowania systemów i narzędzi informatycznych w
procesach przetwarzania informacji.

K_W121 EP1

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej
znaczenie w działaniu podmiotów gospodarczych oraz
instytucji administracji,

K_W152 EP2

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności
w Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji
o różnym stopniu wiarygodności K_W153 EP3

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych,
dotrzeć do źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność
zawartych w nim danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U161 EP4

potrafi zastosować odpowiednie technologie
informacyjne stosownie do potrzeb różnych organizacji
w szczególności w celu przygotowania i opracowania
tekstów aktów prawnych.

K_U082 EP5

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i
umiejętności w zakresie szybko rozwijających się
technologii informacyjnych.

K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji

Forma zajęć: laboratorium

1/3



2

1. Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja,
wiedza). Środki techniczne i programowe współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne.
System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii informacyjnych.
Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych.

2 0

3
2. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych. System operacyjny -
oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i
kontroli zadań. Sieć komputerowa - struktura, podstawowe usługi

2 0

6
3. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi,
korespondencja seryjna)

2 0

6
4. Arkusze kalkulacyjne - struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i
względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym,
VB - podstawy

2 0

2

5. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie zawartości slajdu, zmiana
układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy
slajdami). Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacj 2 0

3
6. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich
wykorzystywania 2 0

2
7. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji, serwisy usług cyfrowych
administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. 2 0

4
8. Internet - bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja,
uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis elektroniczny, podpis zaufany,
podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej.

2 0

2
9. Internet - Informacja prawna w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych,
elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce, Systemy Informacji Prawnej:
ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex.

2 0

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia

 Cieślak Ł. i inni,  (2011): Technologia informacyjna dla prawników, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław

Jaronicki A.  (2016):  ABC MS Office 2016, Wydawnictwo HELION, Gliwice

Wierczyński G., Wiewiórowski W. R. (2016): Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy
prawników i administracji publicznej, Wolters Kluwer SA,, Warszawa

Literatura podstawowa

Janowski J.  (2009): Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Difin, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2015): Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w
społeczeństwie cyfrowym, Wolters Kluwer business, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2017): Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Wolters Kluwer business, Warszawa

Szostek D, (2018): Blockchain a prawo,  C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100 % oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
Ważona

2
systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_51S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień obejmujących zastosowanie
nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu informacją, przede wszystkim w ramach działania e-
administracji.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego oraz informatyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji, w
tym również zasady komunikacji elektronicznej i
elektronicznego przetwarzania informacji

K_W071 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych, oraz
możliwości wykorzystywania technologii
teleinformatycznych w administracji, a także znaczenie
informatyzacji w administracji publicznej

K_W102 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu
cyberbezpieczeństwa w łączności elektronicznej i
narzędzi informatycznych w zarządzaniu informacją

K_W123 EP3
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, a
także zasady bezpieczeństwa systemów i narzędzi
teleinformatycznych

K_U011 EP4

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i
zjawiska prawne z wykorzystaniem standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji, ze szczególnym uwzględnieniem systemów i
narzędzi informatycznych

K_U032 EP5

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się. K_U193 EP8

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym, oraz potrafi ocenić
przydatność rozwiązań systemowych w zarządzaniu
informacją

K_K041 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy,  w szczególności w
aspekcie identyfikacji zagrożeń systemowych

K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Dostęp do informacji publicznej, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologii
informacyjno-komunikacyjnych - zagadnienia wstępne 3 0

42. Zasady komunikacji elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji 3 0

3
3. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego

3 0

64. Technologie teleinformatyczne w administracji. Informatyzacja administracji publicznej 3 0

6
5. Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją

3 0

46. Cyberbezpieczeństwo w łączności elektronicznej 3 0

47. Dokumentacja elektroniczna a integralność, poufność i dostępność informacji 3 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test i jedno pytanie otwarte). Ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Za każde
pytanie testowe można uzyskać jeden punkt, a w przypadku pytania otwartego - 0 pkt, 0,25  pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1
pkt.
Ocena ustalana jest w następujący sposób:
poniżej 50% - ocena niedostateczna
od 50 % - ocena dostateczna
od 65% - ocena dostateczny +
od 75% - ocena dobra
od 85% - ocena dobry +
od 90% - ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt
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C. Banasiński (red.) (2018): Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

K. Jastrzębska (2018): Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa

W. Wiewiórowski, G. Wierczyński (2016): Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Ejdys (2018): Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok

L. Kępa (2019): Bezpieczeństwo danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

(test jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny końcowej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
Ważona

3
systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3434_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK , mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowania kierunku studiów.

K_W161 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. K_U161 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP4

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
bezpieczeństwa

K_K061 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej; obowiązki uczelni, przełożonych  w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i  nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu
warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych: unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i
indywidualnej,
Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe).

1 1

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy. 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i w innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1

Forma zajęć: ćwiczenia
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11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, Szczecin

Literatura podstawowa

Koradecka D. (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP-uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu nie jest wystawiana.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3461_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA SAGAN

Prowadzący zajęcia: mgr IWONA SAGAN

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o:
-strukturze i zasadach działania Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US,
-zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych i sposobach ich udostępniania,
-zasobach elektronicznych i bazach danych dostępnych w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Prawa i
Administracji US.

Wymagania wstępne: Nie stawia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

1 EP1

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.2 EP2

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.3 EP3

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

4 EP4

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

1 EP5

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.2 EP6

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

3 EP7

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

1 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne
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Forma zajęć: wykład

1
1. Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych.

1 1

1
2. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz danych. Polska
Bibliografia Prawnicza. 1 1

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

 Regulaminy agend Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Wypożyczalnia, Czytelnie).

Materiały dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin Organizacyjny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ2362_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

1 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

2 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej3 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego1 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni2 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online3 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej1 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką stosowania sztucznej inteligencji oraz nowych technologii i jej znaczenia dla
stosunków cywilnoprawnych.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu oceny prawnej skutków działania albo zaniechania
sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych przesłanek odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej, prawa własności intelektualnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii
Europejskiej w obszarze cywilnoprawnych aspektów
stosowania sztucznej inteligencji oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji  w języku polskim.

K_W111 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego. K_W072 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa cywilnego w
zakresie nowych technologii.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z
rozwojem sztucznej inteligencji i jej wpływem na stosunki
umowne.

K_U021 EP4

Student potrafi ocenić stopień wiarygodności źródła
pozyskiwanych informacji. K_U052 EP5

Student potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu
o wiedzę o nowych technologiach i ich cywilistycznych
aspektach.

K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji i nowych
technologii.

K_K011 EP7

Student jest gotów do kreatywnego i operatywnego
myślenia oraz działania uwzględniając aspekty prawne
cywilistycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. K_K052 EP8

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych oraz odpowiedzialnego
wykonywania zawodu związanego stosowaniem
sztucznej inteligencji i nowych technologii.

K_K023 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: sztuczna inteligencja w prawie cywilnym

Forma zajęć: konwersatorium

11. Pojęcie inteligencji i sztucznej inteligencji 3 0

12. Sztuczna inteligencja a osobowość prawna 3 0

3
3. Reprezentacja osoby fizycznej lub prawnej przez SI

3 0

34. Zasady moralności SI a pozaprawne wartości prawa cywilnego 3 0

55. Odpowiedzialność za działania SI a dotychczasowy stan prawa cywilnego 3 0

56. Znaczenie Blockchain dla stosunków cywilnoprawnych 3 0

57. Zagadnienie inteligentnych kontraktów 3 0

78. Cyfrowe waluty jako środek umarzania zobowiązań 3 0

Wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia

D. Szostek (2018): Blockchain a prawo, C.H. Beck, Warszawa

M. Michna (2018): Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 sztuczna inteligencja w prawie cywilnym Ważona

3
sztuczna inteligencja w prawie cywilnym [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Chłopecki (2018): Sztuczna inteligencja - szkice prawnicze i futurologiczne, C.H. Beck, Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (2019): Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane
osobowe. Zagadnienia wybrane, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

świadczenie usług drogą elektroniczną
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą nawiązywania stosownych
umów, kształtowania ich treści, wykonywania oraz odpowiedzialności z tego tytułu. Student będzie umiał prawidłowo
zastosować narzędzia informatyczne i prawne odnoszące się do świadczenia usług za pośrednictwem Internetu i
systemu teleinformatycznego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii
Europejskiej w obszarze funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji  w języku
polskim

K_W111 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego K_W072 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa zobowiązań i prawa
cywilnego części ogólnej w zakresie następstw
aktywności w Internecie

K_W133 EP3

umiejętności

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk społecznych związanych z rozwojem
nowych technologii i ich wpływem na stosunki umowne K_U021 EP4

potrafi  ocenić stopień wiarygodności źródła
pozyskiwanych informacji. K_U052 EP5

potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu o
wiedzę o nowych technologiach i ich cywilistycznych
aspektach

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną K_K011 EP7

jest gotów do kreatywnego i operatywnego myślenia oraz
działania uwzględniając aspekty prawne świadczenia
usług drogą elektroniczną

K_K052 EP8

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu
związanego ze świadczeń usług drogą elektroniczną K_K023 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: świadczenie usług drogą elektroniczną

Forma zajęć: konwersatorium

31. Wprowadzenie do prawa nowych technologii 1 0

2
2. Obszary harmonizacji w sferze normowania aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

1 0

13. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie komunikacji elektronicznej 1 0

3
4. Technologie informacyjne a społeczeństwo informacyjne

1 0

2
5. Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na
odległość 1 0

2
6. Pojęcie i typy tzw. umów elektronicznych

1 0

2
7. Charakterystyka umowy o dostęp do sieci teleinformatycznej

1 0

28. Charakterystyka umowy o dostawę sieci teleinformatycznej 1 0

29. Charakterystyka umowy o dostawę usług w sieci 1 0

210. Umowa o pozycjonowanie strony internetowej 1 0

3
11. Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

1 0

3
12. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

1 0

3
13. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

1 0

wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia

A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian (2018): Prawo cywilne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa

A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian (2019): Zobowiązania. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10
pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 świadczenie usług drogą elektroniczną Ważona

1 świadczenie usług drogą elektroniczną [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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E. Bagińska, J. Gołaczyński, W. P. Matysiak, M. Nesterowicz, W. Robaczyński,  Umowy o świadczenie usług, w: W. J.
Katner(red.)  (2018): System Prawa Prywatnego tom 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, C.H.Beck, Warszawa

M. Gumularz (2019): Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

wstęp do prawoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROBERT PISZKO

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROBERT PISZKO , mgr PATRYK KUPIS

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami prawoznawstwa. Zapoznanie z relacjami między tworzeniem, stosowaniem a
wykładnią prawa. Zapoznanie z charakterystyką systemu prawa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł prawa i ich
wzajemnych relacji. Student będzie umiał prawidłowo zastosować terminologię prawniczą i metody interpretacji
tekstów prawnych w odniesieniu do  konkretnych stanów faktycznych, odnoszących się w szczególności do
aktywności człowieka w Internecie i w zakresie przetwarzania informacji.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk prawnych na poziomie absolwenta
szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
pojęcia prawoznawstwa. K_W111 EP1

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje norm
postępowania (w tym norm prawnych), źródła norm
prawnych, sposób ich tworzenia, strukturę oraz sposób
dokonywania zmian.

K_W012 EP2

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu cechy systemu
prawnego oraz rodzaje więzi występujących w systemie. K_W153 EP3

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
pojęciami prawa i prawoznawstwa. K_U071 EP4

Posiada umiejętność wyszukiwania i kwalifikowania
norm postępowania regulujących określone sfery życia
społecznego

K_U022 EP5

Posiada umiejętność prezentacji problemów związanych
z prawem Internetu i ochroną informacji oraz
prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem nowoczesnych
rozwiązań technologicznych

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i
umiejętności w zakresie posługiwania się terminologią
prawną i prawniczą

K_K011 EP7

Wykazuje gotowość poszukiwania odpowiedzi na
nurtujące pytania w konfrontacji z osobowymi i
nieosobowymi źródłami wiedzy.

K_K032 EP8

Formułuje problemy oraz poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania niewłaściwych
postaw.

K_K073 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do prawoznawstwa

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie i funkcje prawa -  Prawo jako zjawisko społeczne - Prawo jako zjawisko polityczne. -  Funkcje
prawa 1 0

1
2. Norma postępowania - Obowiązywanie normy

1 0

1
3. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych

1 0

1
4. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych

1 0

2
5. Akt normatywny - Rodzaje aktów normatywnych

1 0

2
6. System prawa - System civil law i common law  -  Formalne cechy systemu prawa

1 0

2
7. Obowiązywanie prawa

1 0

1
8. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu

1 0

2
9. Język prawny i język prawniczy - Charakterystyka języka tekstów prawnych

1 0

2
10. Wykładnia przepisów prawnych

1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Norma postępowania -  Obowiązywanie normy

1 0

2
2. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych

1 0

23. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych 1 0

4
4. Rodzaje aktów normatywnych: Konstytucja - Ustawa i akty o mocy ustawy - Akty wykonawcze i inne
akty podustawowe - Akty powszechnie obowiązujące a akty o charakterze wewnętrznym - Powiązania
między aktami normatywnymi - Akty normatywne Unii Europejskiej

1 0

25. Proces tworzenia prawa 1 0

2
6. Znajomość prawa - Ogłoszenie aktu normatywnego - Dzienniki urzędowe - Inne formy
przekazywania informacji o prawie - Ignorantia iuris nocet 1 0

27. Stosowanie prawa - Etapy stosowania prawa - Typy stosowania prawa 1 0

4

8. Realizowanie i przestrzeganie prawa - Pojęcie realizowania i przestrzegania normy - Czynniki
wpływające na przestrzeganie normy - Rodzaje sankcji - Warunki efektywności sankcji - Postawy wobec
prawa 1 0

2
9. Podmioty prawa - Pojęcie podmiotu prawa - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych-
Osoby prawne 1 0

2
10. Sytuacje prawne - Pojęcie sytuacji prawnej - Podstawowe sytuacje prawne - Pochodne sytuacje
prawne (uprawnienie i kompetencja) - Złożone sytuacje prawne - Prawo przedmiotowe i prawo w sensie
podmiotowym - Prawa człowieka i obywatela

1 0

2
11. Stosunek prawny - Stosunek faktyczny a stosunek tetyczny - Stosunek prawny - Podmiot,
przedmiot i treść stosunku prawnego - Powstawanie stosunków prawnych 1 0

2

12. Prawo a inne regulatory zachowań - Prawo i wartości - Kultura prawna - Wielość systemów
normatywnych - Normy moralne i obyczajowe - Relacje między prawem a moralnością i normami
obyczaju 1 0

2
13. Wykładnia przepisów prawnych - Zadania wykładni - Fazy wykładni - Rodzaje dyrektyw wykładni

1 0

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład).
Prezentacja multimedialna (wykład i ćwiczenia).
Analiza tekstów z dyskusją (ćwiczenia).
Opracowanie projektu (ćwiczenia).
Gry symulacyjne (ćwiczenia).
Praca w grupach (ćwiczenia).

Metody kształcenia

2/4



Dybowski M.  (2005): Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały do ćwiczeń, Ars Boni et Aequi, Poznań

Wronkowska S. (2005): Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań
Literatura podstawowa

Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk St., Pulka Z.  (2016): Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny,
LexisNexis, Warszawa

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.  (2019): Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia: łączna suma punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi na pytania sformułowane w
pisemnym  teście jednokrotnego wyboru (15 pytań) oraz max. 5 punktów możliwych do uzyskania za aktywność na
zajęciach oraz przygotowanie zadań zleconych przez prowadzącego .
Ocena wystawiana za łącznie uzyskaną sumę punktów:
11 - 12 pkt: ocena - dostateczny,
13 - 14 pkt: ocena - dostateczny plus
15 - 16 pkt: ocena - dobry
17 -18 pkt: ocena - dobry plus
19-20 pkt: ocena - bardzo dobry

Wykład: zaliczenie z oceną w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru (20 pytań).

Test obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Test jednokrotnego wyboru, obejmuje 20 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.

Warunki zaliczenia:
11 - 12 poprawnych odpowiedzi: ocena - dostateczny,
13 - 14 poprawnych odpowiedzi: ocena - dostateczny plus
15 - 16 poprawnych odpowiedzi: ocena - dobry
17 -18 poprawnych odpowiedzi: ocena - dobry plus
19-20 poprawnych odpowiedzi: ocena - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda wyliczenia oceny - średnia ważona.
Waga oceny z ćwiczeń - 0,5.
Waga oceny z wykładu - 0,5.
Przy wyliczeniu oceny końcowej wynik należy zaokrąglić w górę.
Przykład wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z ćwiczeń 5,0 i ocena z wykładu 4,0 - ocena z przedmiotu 4,5

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 wstęp do prawoznawstwa Ważona

1 wstęp do prawoznawstwa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

1 wstęp do prawoznawstwa [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

26Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3451_55S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2

03
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

04
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

Razem 60 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr CEZARY JANISZYN

Prowadzący zajęcia: mgr CEZARY JANISZYN

Cele przedmiotu:

Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej
sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury
fizycznej,przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia
dorosłego człowieka w różnym wieku.

Wymagania wstępne:
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu kultury
fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej i szkoły średnie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na
organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia i
sprawności fizycznej, a także zasad organizacji zajęć
ruchowych.

1 EP1

Identyfikuje relacje między wiekiem,
zdrowiem,aktywnością fizyczną, sprawnością
motoryczną kobiet i mężczyzn.

2 EP2

umiejętności

Opanował umiejętności ruchowe z zakresu gier
zespołowych, sportów indywidualnych, turystyki
kwalifikowanej oraz przydatnych do organizacji i udziału
w grach i zabawach ruchowych,sportowych i terenowych

1 EP3

Potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny do
realizacji poszczególnych zadań technicznych i
taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych
i działalności turystycznorekreacyjnej.

2 EP4

Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl
życia oraz kształtowania postaw sprzyjających
aktywności fizycznej na całe życie.

3 EP5
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kompetencje społeczne

Promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i
aktywności fizycznej oraz kształtuje własneu podobania z
zakresu kultury fizycznej.

1 EP6

Troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego
poprzez różnorodne formy aktywności fizyczne2 EP7

Podejmuje się organizacji wszelkich form aktywności
fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim miejscu
zamieszkania, zakładu pracy lub regionie.

3 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

30

1. 1. Do wyboru:
1) aerobic/taniec, 2) sporty indywidualne, 3) turystyka kwalifikowana, 4) gry zespołowe.
2. Aerobik / taniec: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik tanecznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup
mięśniowych,zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu, świadomość ciała, znajomość
poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń
3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic
walking,pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo): poprawa ogólnej sprawności
fizycznej,nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu, wdrożenie do
samodzielnych ćwiczeń fizycznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup
mięśniowych,umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej
dyscypliny sportu, gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,organizacja turniejów i zawodów ,
udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udział w zawodach
sportowych(Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie
Mistrzostwa Europy)
4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy): nauka i doskonalenie
podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze; poprawa ogólnej sprawności fizycznej i
zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej; nauka umiejętności posługiwania się sprzętem
turystycznym (narty, rower, kajak); przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w
obiektach turystycznych; elementy survivalu; nauka organizacji spływów kajakowych,rajdów
rowerowych i zawodów narciarskich; udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji
krążeniowooddechowej.
5. Gry zespołowe: sposoby poruszania się po boisku, doskonalenie podstawowych elementów techniki i
taktyki gry, fragmenty gry i gra szkolna, gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych, przepisy
gry i zasady sędziowania, organizacja turniejów w grach zespołowych, udział w zawodach sportowych

3 0

30

2. 1. Do wyboru:
1) aerobic/taniec, 2) sporty indywidualne, 3) turystyka kwalifikowana, 4) gry zespołowe.
2. Aerobik / taniec: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik tanecznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup
mięśniowych,zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu, świadomość ciała, znajomość
poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń
3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic
walking,pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo): poprawa ogólnej sprawności
fizycznej,nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu, wdrożenie do
samodzielnych ćwiczeń fizycznych, wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup
mięśniowych,umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej
dyscypliny sportu, gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,organizacja turniejów i zawodów ,
udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udział w zawodach
sportowych(Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie
Mistrzostwa Europy)
4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy): nauka i doskonalenie
podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze; poprawa ogólnej sprawności fizycznej i
zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej; nauka umiejętności posługiwania się sprzętem
turystycznym (narty, rower, kajak); przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w
obiektach turystycznych; elementy survivalu; nauka organizacji spływów kajakowych,rajdów
rowerowych i zawodów narciarskich; udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji
krążeniowooddechowej.
5. Gry zespołowe: sposoby poruszania się po boisku, doskonalenie podstawowych elementów techniki i
taktyki gry, fragmenty gry i gra szkolna, gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych, przepisy
gry i zasady sędziowania, organizacja turniejów w grach zespołowych, udział w zawodach sportowych

4 0

Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa. Metody realizacji zadań
ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające),kreatywne (twórcze). Metody
przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne,kreatywne, prób i błędów

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8SPRAWDZIAN

EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Bahrynowska-Fic J. (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa

Bondarowicz M. (1995): Zabawy w grach sportowych, WSiP, Warszawa

Talaga J. (2004): Sprawność fizyczna ogólna. Testy, Zysk i S-ka, Poznań

Trześniowski R.  (1995): Zabawy i gry ruchowe, WSiP, Warszawa

Literatura podstawowa

Barankiewicz J. (1992): Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć zteorii i metodyki
wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego, Kalisz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kalisz

Strzyżewski S. (1992): Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i studentów, WSiP, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny z przedmiotu nie wylicza się.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROL SROKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z aktualnymi rozwiązaniami informatycznymi w sferze zarządzanie
dokumentacją w podmiotach prywatnych oraz kierunkami rozwoju tych systemów. Student będzie umiał prawidłowo
zastosować narzędzia informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu dokumentów w podmiotach prywatnych.

Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu Systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu
informacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę z zakresu systemów informatycznych
obiegu dokumentów, zna typowe funkcje rozwiązań
informatycznych tego typu

K_W111 EP1

Zna różne formy dokumentacji, procesy ich powstawania
w podmiotach prywatnych oraz rozumie terminologię i
zasady teoretyczne nauki o dokumencie K_W152 EP2

Zna i rozumie podstawowe regulacje prawne oraz
wymogi praktyczne określające postępowanie z
dokumentacją w podmiotach prywatnych

K_W05
K_W103 EP3

umiejętności

Potrafi dobrać i wykorzystać narzędzia teleinformatyczne
oraz stosuje zasady teoretyczne archiwistyki i nauki o
dokumencie w działalności dokumentacyjnej
prowadzonej w podmiotach prywatnych.

K_U02
K_U031 EP4

kompetencje społeczne
Potrafi odpowiedzialnie postępować z informacją
zarówno publiczną, jak prywatną, którą zawiera
dokumentacja podmiotów prywatnych.

K_K061 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych

Forma zajęć: konwersatorium

31. Informacja i wiedza w zarządzaniu podmiotem prywatnym 5 0

42. Dokument, dokument w formie elektronicznej. Metody uwierzytelniania dokumentów. 5 0

3
3. Dokumentacja, przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w przedsiębiorstwie
(sekretariat, księgowość oraz kadry). Kryteria podziału dokumentacji 5 0

3
4. Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w
podmiotach prywatnych 5 0
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4
5. Podstawowe procesy zarządzania dokumentacją: rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikacja oraz
archiwizacja. Przetwarzanie dokumentów jako jeden z procesów związanych z działalnością podmiotów
prywatnych. Zarządzanie dokumentacją a efektywność działani

5 0

8

6. System Zarządzania Dokumentami (DMS) - funkcjonalność systemu, gromadzenie i porządkowanie
dokumentów, wprowadzanie dokumentów papierowych do systemu informatycznego, procedury
rejestrowania dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie wersjami dokument. Baza
dokumentów kluczowych.

5 0

6
7. Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji. Bezpieczeństwo dokumentów - poufność,
integralność i dostępność. Technologia blockchain 5 0

48. Globalny obieg dokumentów - elektroniczna wymiana danych (EDI), zalety i typowe zastosowania 5 0

4
9. Wdrożenie systemów workflow/obiegu dokumentów - kryteria wyboru optymalnego rozwiązania
adekwatnego do podmiotu, harmonogram prac wdrożeniowych, przyczyny sukcesów i porażek 5 0

6
10. Problem dokumentacji likwidowanego podmiotu - uwarunkowania prawne. Archiwizacja
dokumentacji. 5 0

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusjana zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Borowiecki R.  (2004):  Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania,  Kantor Wydawniczy "Zakamycze",
Kraków

Bunkowska P.  (2014): Współczesna dokumentacja typowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernik, Toruń

Czekaj J.  (2012): Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław

Kisielnicki J. (2008): MIS - systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa

Michalski A  (2001):  Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie: systemy informatyczne a reinżynieria organizacji : praca
zbiorowa, Politechnika Śląska, Gliwice

Zygała R. (2007): Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego, Wrocław

Literatura podstawowa

Flakiewicz W.  (2002): Systemy informacyjne w zarządzaniu; Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa

Kisielnicki J., Sroka H. (1999): Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa

Klonowski J.Z. (2004): Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Wrycza S.  (2010): Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze
średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych Ważona

5
zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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5Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: mgr inż. Maria Motyka [vacat]

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w tematykę związaną z zarządzaniem dokumentacją w podmiotach
publicznych, od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do Archiwum.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować narzędzia informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu dokumentów
w podmiotach publicznych.

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać znajomość struktur administracji publicznej na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej w zakresie obiegu dokumentów oraz pojęcia i
terminologię właściwą dla informatyki i telekomunikacji
dotyczącą funkcjonowania ww. organów w przestrzeni
wirtualnej

K_W02
K_W121 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie
informatyzacji w obszarze obiegu i zarządzania
dokumentacją.

K_W072 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych w
aspekcie stosowania prawidłowych reguł zarządzania
dokumentacją w sektorze publicznym i prywatnym.

K_W103 EP3
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umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować proces
archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym i
prywatnym z wykorzystaniem standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji.

K_U031 EP4

Student posiada umiejętność samodzielnego
formułowania i proponowania, opartych na analizie
problemów dotyczących złożonych i nietypowych
problemów związanych z obiegiem dokumentów.

K_U062 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
prawidłowo oznaczyć dokumenty oraz zaplanować i
zorganizować ich obieg w podmiocie publicznym.

K_U113 EP6

Student potrafi prawidłowo zastosować narzędzia
informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu
dokumentów w podmiotach publicznych.

K_U174 EP10

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu obiegu i zarządzania
dokumentacją w sektorze publicznym, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i
kształcenia w obszarze obiegu dokumentów.

K_K011 EP7

Student jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania
zawodu nie tylko w aspekcie merytorycznym, ale również
w aspekcie prawidłowego kwalifikowania, przetwarzania i
obiegu dokumentów.

K_K022 EP8

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów odnoszących się do
zarządzania dokumentacją oraz do zasięgania opinii w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i
dokumentami elektronicznymi, przepisy kancelaryjne 6 0

4
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 6 0

63. Instrukcja kancelaryjna 6 0

64. Jednolity rzeczowy wykaz akt 6 0

65. Dziennikowy i bezdziennikowy system kancelaryjny 6 0

56. Czynności kancelaryjne w systemie EZD 6 0

57. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym 6 0

5
8. Zasady rejestracji dokumentów, znakowania spraw, prowadzenia ich metryki oraz podział
dokumentacji 6 0

59. Analiza obiegu dokumentów w wybranym urzędzie administracji publicznej 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Regliński A.  (2013): Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja
archiwalna w praktyce , Presscom, Wrocałwe

Literatura podstawowa

Opracowanie zbiorowe (2017): Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika , Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych Ważona

6
zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

zarządzanie informacją w sektorze finansowym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PAWEŁ MAŃCZYK

Prowadzący zajęcia: dr PAWEŁ MAŃCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym. Student pozna
najważniejsze pojęcia w tym zakresie oraz procedury związane z zarządzaniem informacji w sektorze finansowym.

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawowe wiadomości dotyczące sektora finansowego i podmiotów wchodzących w skład tego
sektor
Student zna i rozumie hierarchię aktów prawnych
Student zna i rozumie hierarchię jednostek redakcyjnych aktów prawnych (artykuł, ustęp/paragraf, punkt, litera, tiret).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania
informacją. K_W011 EP1

Student zna strukturę sektora finansowego i jednostki
wchodzące w jego skład. K_W162 EP2

Student zna procedury zarządzania informacją w
sektorze finansowym.

K_W02
K_W13
K_W15

3 EP3

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
zidentyfikować ewentualne słabe ogniwa (wady,
nieprawidłowości, błędy) w danej procedurze zarządzania
informacją.

K_U03
K_U05
K_U07

1 EP4

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
stworzyć podstawową procedurę zarządzania informacją.

K_U08
K_U11
K_U16

2 EP5

kompetencje społeczne

Student ma świadomość posiadanej wiedzy i
umiejętności, pozwalających mu samodzielnie
rozstrzygać podstawowe zagadnienia (problemy,
wyzwania) dotyczące zarządzania informacją, zwłaszcza
w sektorze finansowym

K_K03
K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie informacją w sektorze finansowym

Forma zajęć: wykład

51. Wykład problemowy nt. zarządzania informacją w sektorze finansowym 5 0
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5
2. Wykład problemowy nt. szczególnych procedur zarządzania informacją w sektorze finansowym
(procedura RODO, tajemnica skarbowa, tajemnica bankowa itp.) 5 0

53. Wykład problemowy nt. sektora finansowego i jednostek wchodzących w jego skład 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

10

1. Analiza stanów faktycznych nt. zarządzania informacją w jednostkach sektora finansów publicznych
połączona z dyskusją i formułowaniem zalet i wad danych procedur zarządzania informacją w tych
jednostkach. Przygotowywanie pism lub innych przydatnych dokumentów z zakresu zarządzania
informacją w sektorze finansowym.

5 0

20
2. Przygotowywanie pism lub innych przydatnych dokumentów z zakresu zarządzania informacją w
sektorze finansowym. 5 0

Wykład problemowy. Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Prezentacja multimedialna, analiza stanów
faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów.Metody kształcenia

Czekaj J. (2012): Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Roman K. W. (2012): Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Literatura podstawowa

Materska K. (2007): Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, SBP, Warszawa

Materska K. (2010): Rozwój koncepcji zarządzania informacją (w:) Diana Pietruch-Reizes, Wiesław Babik (red.)Zarządzanie
informacją w nauce, PTIN, Katowice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i napisanego przez studenta eseju nt. wybranego
zagadnienia z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z eseju jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 % maksymalnej liczby
pktów). Punkty przyznawane są za:
1) zachowanie formy eseju  4 pktów;
2) wybór tematu z zakresu zarządzania informacją i sprecyzowanie omawianej problematyki  4 pktów;
3) umiejętność sformułowania własnego poglądu na wybrany temat i przywołania argumentów uzasadniających ten
pogląd 0-12 pktów
Zasady oceniania eseju: 20 pktów - bardzo dobry (5) 18-19 pktów - dobry plus (4,5) 16-17 pktów - dobry (4,0) 14-15
pktów - dostateczny plus (3,5) 12-13 pktów - dostateczny (3,0) poniżej 12 pktów - niedostateczny (2)

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru spośród 3
wariantów odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 % maksymalnej liczby pktów). Zasady oceniania egzaminu: 20
pktów - bardzo dobry (5) 18-19 pktów - dobry plus (4,5) 16-17 pktów - dobry (4,0) 14-15 pktów - dostateczny plus (3,5)
12-13 pktów - dostateczny (3,0) poniżej 12 pktów - niedostateczny (2

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 zarządzanie informacją w sektorze finansowym Ważona

5
zarządzanie informacją w sektorze finansowym [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

5 zarządzanie informacją w sektorze finansowym [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPub

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3439_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 45 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją w sytuacjach
kryzysowych w aspekcie budowania prawidłowych struktur i zasad funkcjonowania systemu państwa w sytuacjach
wyjątkowych zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu nauk społecznych i zdrowia publicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie istotnym dla
zaangażowania podmiotów prawa prywatnego w
przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych

K_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony i zarządzania informacją o szczególnym statusie
w sytuacjach kryzysowych

K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
pozyskiwanych i przetwarzanych informacji w warunkach
sytuacji kryzysowej

K_W10
K_W123 EP3

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji, niezbędną do zapewnienia optymalnego
poziomu bezpieczeństwa tej informacji w warunkach
sytuacji kryzysowej oraz zabezpieczenia słusznych
interesów osób, których ta informacja dotyczy

K_U051 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji w celu zapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa informacji, którą zarządza w
warunkach sytuacji kryzysowej

K_U112 EP5

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
prawnych w obszarze bezpieczeństwa zarządzania
informacji o różnym statusie prawnym w warunkach
sytuacji kryzysowej

K_U123 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji w
warunkach sytuacji kryzysowej

K_K031 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym w warunkach sytuacji
kryzysowej

K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych

Forma zajęć: ćwiczenia

9
1. Elementy podmiotowe systemu zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem centrów
zarządzania kryzysowego 4 0

92. Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego 4 0

93. Katalog i status prawny informacji podlegających przepływowi w sytuacjach kryzysowych 4 0

94. Charakterystyka baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego 4 0

3
5. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania ludności na wypadek
zagrożeń 4 0

6
6. Rola informacji w zakresie racjonalnego gospodarowania siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych

4 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Stawnicka J.  (2011): Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Szczytno

Zieliński K. F.  (2017): Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe,, Difin , Warszawa
Literatura podstawowa

Gołębiewski J. (2017): Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym, Difin, Warszawa

Szmitkowski P.  (2017): Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej,  UP-H Siedlce, Siedlce
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych Ważona

4
zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z

zasady autoprezentacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

mgr DANIEL KWIATKOWSKI

Prowadzący zajęcia: mgr DANIEL KWIATKOWSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest kształcenie kompetencji w zakresie skutecznej autoprezentacji w obrębie form pisemnych (CV,
list motywacyjny, formularz aplikacyjny itp.) oraz ustnych (wystąpienie publiczne, rozmowa kwalifikacyjna itp.).

Wymagania wstępne: Problematyka przedmiotu nie wymaga posiadania przez studentów specjalistycznej wiedzy z innych dziedzin nauki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna formy i zasady autoprezentacji, w tym
uwarunkowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a
także zasady wywierania wpływu społecznego na ludzi
oraz jej uwarunkowania prawne, etyczne i inne, przy
uwzględnieniu możliwości wykorzystywania informacji
pozyskanej w Internecie.

K_W161 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię związaną z technikami
autoprezentacyjnymi (poza naukami prawnymi) oraz ma
podstawową wiedzę ogólną z zakresu komunikacji
interpersonalnej oraz relacji społecznych, istotną w
zakresie stosowania technik i taktyk autoprezentacyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych.

K_W152 EP2

umiejętności

Student potrafi dokonać autoprezentacji zarówno w
formie pisemnej, jak i w trakcie debaty oraz wykorzystać
techniki komunikacji, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U101 EP3

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania informacji w zakresie skutecznej
komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej i
autoprezentacji.

K_U172 EP4
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych oraz odpowiedzialnego
wykonywania zawodu.

K_K021 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące stosowanych technik i taktyk
autoprezentacyjnych i komunikacji werbalnej i
niewerbalnej.

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zasady autoprezentacji

Forma zajęć: konwersatorium

11. Język jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. 2 0

22. Sztuka argumentacji. 2 0

2
3. Elementy parawerbalne (akcent, intonacja, frazowanie, tempo, siła, barwa i modulacja głosu) i
pozawerbalne wystąpień (proksemika, mimika, gesty, postawa ciała, wygląd zewnętrzny). 2 0

24. Znaczenie autoprezentacji w kulturze i życiu społecznym. 2 0

15. Manipulacja i sposoby obrony przed nią. 2 0

26. Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych 2 0

- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).

Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego:
Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Punktacja:
10 pkt - ocena 5,0
9 pkt - ocena 4,5
8 pkt - ocena 4,0
7 pkt - ocena 3,5,
5-6 punktów - ocena 3,0,
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Dopuszczalne zaliczenie w formie ustnej (do wyboru przez prowadzącego zajęcia).

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego forma ustna lub testowa w programie MS
TEAMS, do wyboru przez prowadzącego zajęcia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.
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M. Leary (2012): Wywieranie wrażenia na innych O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

M. Leary (2017): WYWIERANIE WRAŻENIA. Strategie autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Literatura podstawowa

Tokarz M. (2006): Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 zasady autoprezentacji Ważona

2 zasady autoprezentacji [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-S-22/23Z-IwSPr

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z prawnymi uwarunkowaniami zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku wirtualnym.
Student będzie umiał prawidłowo ocenić zachowania przedsiębiorców działających w obrocie wirtualnym w aspekcie
zakwalifikowania ich jako czynów nieuczciwej konkurencji.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość prawa i postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej właściwych w sprawach dotyczących
zwalczania nieuczciwej konkurencji w obrocie
wirtualnym.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu zwalczania nieuczciwej
konkurencji oraz zna ich znaczenie dla obrotu
wirtualnego.

K_W112 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego z obszaru zwalczania nieuczciwej
konkurencji z uwzględnieniem specyfiki obrotu
wirtualnego.

K_W133 EP3
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ich
wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych w
Internecie.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawnego zwalczania nieuczciwej
konkurencji z uwzględnieniem specyfiku obrotu
wirtualnego.

K_U072 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku
wirtualnym.

K_U163 EP6

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
nauk prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki konkurowania z innymi podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą albo aktywność
zawodową w Internecie.

K_U144 EP10

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawnego zwalczania nieuczciwej
konkurencji (z uwzględnieniem specyfiki obrotu
wirtualnego), jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie.

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
zwłaszcza w kontekście zwalczania nieuczciwej
konkurencji.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań
zwalczania nieuczciwej konkurencji dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu dotyczącego
obrotu wirtualnego.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Nieuczciwa konkurencja a uczciwa konkurencja - podstawowe zagadnienia i uwarunkowania
zwalczania nieuczciwej konkurencji 4 0

2
2. Podstawowe pojęcia z zakresu regulacji dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji:
przedsiębiorca, czyn nieuczciwej konkurencji, typologia czynów nieuczciwej konkurencji 4 0

63. Poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem specyfiki obrotu wirtualnego 4 0

3
4. Roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji (praktyczne funkcjonowanie ochrony przed
nieuczciwą konkurencją na rynku wirtualnym) 4 0

25. Nieuczciwa konkurencja a prawo karne oraz publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów 4 0

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Szwaja, J. (red.) (2019): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura podstawowa

Nowińska, E., Szczepanowska-Kozłowska, K.  (2017): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa

Sieradzka, M., Zdyb, M. (2016): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać
maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym Ważona

4
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

alternatywne metody rozwiązywania sporów online
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą ODR, w szczególności w zakresie jego zastosowania do sporów
odnoszących się do transakcji internetowych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego procesowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania online dispute resolution

K_W111 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego (administracyjnego, cywilnego i karnego),
w szczególności w zakresie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów online.

K_W132 EP2

umiejętności

Student wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi
zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w
celu opracowania regulaminów i cząstkowych rozwiązań
odnoszących się do stosowania ODR, np. w praktyce
handlu internetowego.

K_U081 EP3

Student potrafi brać udział w procesie rozwiązywania
sporu cywilnego, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem ODR w
zakresie swojej pracy zawodowej. K_K041 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, popularyzujących
stosowanie ODR jako bardziej alternatywy dla
klasycznego modelu rozwiązywania sporów cywilnych.

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: alternatywne metody rozwiązywania sporów online

Forma zajęć: konwersatorium

51. Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych 6 0

52. Istota i zastosowanie ODR 6 0

53. Współczesne sposoby stosowania ODR 6 0

54. Aspekty podmiotowe ODR 6 0

55. Tendencje rozwoju ODR 6 0

56. ODR a sztuczna inteligencja 6 0

Analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Bazylińska-Nagler J.  (2013): Internetowy system rozstrzygania transgranicznych sporów konsumenckich w prawie Unii
Europejskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Mania K. (2010): ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 1, s. 73-83
Literatura podstawowa

Mania K.  (2010): ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 2, s. 70-79.

Wojcieszczak A. (2015): Online Dispute Resolution : przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Człowiek
społeczny w przestrzeni Internetu 2015, t. 4., s. 25-31.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 alternatywne metody rozwiązywania sporów online Nieobliczana

6
alternatywne metody rozwiązywania sporów online
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

bezpieczeństwo teleinformatyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_9N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 20 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień
obejmujących bezpieczeństwo teleinformatyczne, w szczególności w kontekście: ochrony łączności elektronicznej,
przetwarzania danych i informacji w cyberprzestrzeni oraz cyberbezpieczeństwa usług kluczowych i usług cyfrowych

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego oraz telekomunikacyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
bezpieczeństwa teleinformatycznego

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych, oraz
cyberbezpieczeństwa użytkowników cyberprzestrzeni i e-
usług

K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
bezpieczeństwa teleinformatycznego

K_W113 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad
cyberbezpieczeństw

K_U031 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie dotyczące
proponowanych zmian organizacyjno-prawnych w
kwestii ochrony bezpieczeństwa teleinformatycznego
oraz oczekiwanych kierunków zmia

K_U162 EP5
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia, w tym w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego i współczesnych
koncepcji cyberbezpieczeństwa

K_K011 EP6

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym, oraz potrafi ocenić podatność
i rodzaj zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego

K_K042 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bezpieczeństwo teleinformatyczne

Forma zajęć: konwersatorium

21. Bezpieczeństwo teleinformatyczne - zagadnienia wprowadzające 5 0

22. Ochrona użytkowników cyberprzestrzeni, infrastruktury krytycznej i e-usług 5 0

23. Pojęcie cyberbezpieczeństwa 5 0

34. Akty prawa krajowego i unijnego wobec zagrożeń cyberprzestrzeni 5 0

4
5. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych przetwarzanych przez systemy teleinformatyczne

5 0

26. Krajowy system cyberbezpieczeństwa 5 0

2
7. Zarządzanie ryzykiem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

5 0

38. Cyberbezpieczeństwo sektorowe. Wybrane zagadnienia 5 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (trzy pytania otwarte).
Student może maksymalnie otrzymać 3 pkt.
Ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Zasady oceniania są następujące: poniżej 1,5 pkt ocena
niedostateczna
1.5-1.75 pkt  ocena dostateczna
2,0 pkt  ocena dostateczny
+ 2,25-2.5 pkt-ocena dobra
2,75 pkt ocena dobry
+ 3,0 pkt ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt (test
jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę końcową
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Besiekierska A. (2019): Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Chałubińska-Jentkiewicz K., Taczkowska-Olszewska  J. (2018): Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz,
Wydawnictwo C.H. Beck,, Warszawa

Suchorzewska A. (2010): Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa

Szpor G., Gryszczyńska A. (2017): Internet. Strategie bezpieczeństwa,, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Ejdys J. (2018): Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej,, Białystok

Jastrzębska K. (2018): Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, CeDeWu, Warszawa

Kępa L. (2019): Bezpieczeństwo danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 bezpieczeństwo teleinformatyczne Ważona

5 bezpieczeństwo teleinformatyczne [konwersatorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

bezpieczeństwo zarządzania informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3439_60N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu właściwego kształtowania
poszczególnych elementów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie podstaw prawnych przetwarzania informacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie istotnym dla
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
pozyskiwanej i przetwarzania informacji  w ramach tej
działalności

K_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony i zarządzania informacją o szczególnym statusie K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
pozyskiwanych i przetwarzanych informacji

K_W123 EP3

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji, niezbędną do zapewnienia optymalnego
poziomu bezpieczeństwa tej informacji oraz
zabezpieczenia słusznych interesów osób, których ta
informacja dotyczy

K_U051 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji w celu zapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa informacji, którą zarządza

K_U112 EP5

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
prawnych w obszarze bezpieczeństwa zarządzania
informacji o różnym statusie prawnym

K_U123 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
obszarze bezpieczeństwa zarządzania informacji

K_K031 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z bezpieczeństwem zarządzania
informacją o różnym statusie prawnym

K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bezpieczeństwo zarządzania informacją

Forma zajęć: konwersatorium

11. Pojęcie bezpieczeństwa informacji 6 0

52. Podmioty w systemach bezpieczeństwa informacji 6 0

43. Procesy istotne dla kształtowania bezpieczeństwa informacji 6 0

34. Znaczenie technologii w kształtowaniu bezpieczeństwa informacji 6 0

35. Ryzyka w zarządzaniu informacją - diagnoza. Zagrożenia i ich skutki 6 0

26. Obszary kształtowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa informacji 6 0

27. Aspekty normalizacyjne bezpieczeństwa zarządzania informacją 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Krawiec J.  (2017): System zarządzania bezpieczeństwem informacji – zabezpieczenia, Zeszyty Naukowe WSIZIA” 2017, nr 1

Popis M. (2017): Elementy bezpieczeństwa informacji, WAT, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 bezpieczeństwo zarządzania informacją Ważona

6 bezpieczeństwo zarządzania informacją [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Świtała K (2013): Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych,
„Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 10

Thiem P.  (2018): Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych, Presscom, Wrocław
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzeń i systemów informatycznych, w
szczególności w materii ochrony danych i zasobów informacyjnych przed cyberzagrożeniami (incydentami
sieciowymi).

Nabycie umiejętności w kwestii wykorzystania omawianych zagadnień w celu zminimalizowania czy wyeliminowania
potencjalnych zagrożeń bezpiecznego użytkowania urządzeń i systemów informatycznych.

Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu zidentyfikowania cyberzagrożeń oraz obniżenia
poziomu ryzyka utraty danych czy ciągłości działania infrastruktury informatycznej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa Internetu,
prawa nowych technologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego, zasady bezpiecznego
użytkowania urządzeń i systemów informatycznych w
odniesieniu do współczesnych zagrożeń
cyberbezpieczeństwa

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony danych osobowych i zasobów informacyjnych
przed cyberzagrożeniami

K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz cyberbezpieczeństwa w
języku polskim i w języku obcym

K_W113 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne związane z wykorzystaniem odpowiednich
standardów i metod w obszarze bezpiecznego
korzystania z urządzeń i systemów informatycznych

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska
społecznego, rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych i informatycznych związanych z
bezpiecznym użytkowaniem cyberprzestrzeni

K_U062 EP5
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kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
przetwarzaniem danych osobowych i informacji w
cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego użytkowania
systemów operacyjnych, urządzeń mobilnych i serwisów
społecznościowych

K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera

Forma zajęć: konwersatorium

21. Cyberbezpieczeństwo a cyberzagrożenia - zagadnienia wprowadzające 6 0

22. Ochrona danych i informacji w cyberprzestrzeni 6 0

23. Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych i usług cyfrowych 6 0

24. Ochrona urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych przed cyberzagrożeniami 6 0

25. Systemy operacyjne i połączenia sieciowe - zasady bezpiecznego użytkowania 6 0

26. Internet rzeczy, chmura obliczeniowa, technologie smart 6 0

27. Ataki hackerskie, cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Podstawowe zasady informatyki śledczej 6 0

28. Cyberbezpieczeństwo małoletnich użytkowników sieci 6 0

29. Kontrola bezpieczeństwa sieci. Zasady uwierzytelniania, autoryzacji i identyfikacji 6 0

210. Bezpieczeństwo użytkowników sieci - studium przypadku 6 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, Praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej.

Test składa się z 20-25 pytań wielokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna- od 60%,
- ocena dostateczna plus- od 70%,
- ocena dobra- od 80%,
- ocena dobra plus- od 90%,
- ocena bardzo dobra- 100%

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia pozostają bez zmian.

Certified Secure Computer User CSCU

W ramach przedmiotu Certyfikowany Bezpieczny Użytkownik Komputera student realizuje elementy
międzynarodowego programu szkoleniowego CSCU (Certified Secure Computer User CSCU). Celem CSCU jest
zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu pozwolą na przygotowanie studenta do egzaminu CSCU (112-12), który
odbywa się w języku angielskim.

Fakultatywnie istnieje możliwość uzyskania certyfikatu CSCU w języku angielskim. Szczegóły (warunki) dotyczące
egzaminu oraz możliwości uzyskania certyfikatu zostaną określone w odrębnym postanowieniu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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Banasiński C. (2018): Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Banasiński C., Rojszczak M. (red.) (2020): Cyberbezpieczeństwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Materiały CSCU (Certified Secure Computer User)

Literatura podstawowa

Górka M. (red.) (2014): Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin,
Warszawa

Szpor G., Gryszczyńska A. (2017): Internet. Strategie bezpieczeństwa, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera Ważona

6
certyfikowany bezpieczny użytkownik komputera
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_59N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemem egzekucji sądowej kierowanej do dóbr wirtualnych (np.
programów komputerowych). Student będzie umiał prawidłowo ustalić sposób egzekucji sądowej świadczeń
pieniężnych w odniesieniu do dobra wirtualnego, które może być przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzyciela.
Student będzie umiał prawidłowo ustalić sposób egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych w odniesieniu do dobra
wirtualnego, które może być przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z
zakresu interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla prawidłowego określenia
przedmiotu i przebiegu egzekucji sądowej z dóbr
wirtualnej

K_W121 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego istotne dla prawidłowego ukształtowania
przebiegu sądowego postępowania egzekucyjnego w
odniesieniu do egzekucji z dóbr wirtualnych

K_W132 EP2

umiejętności

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk prawnych w
obszarze
prowadzenia egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych, w
tym zasobów internetowych, gier komputerowych, etc.

K_U121 EP3

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - w
elementarnym stopniu prognozować przebieg
postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych w
odniesieniu do dóbr wirtualnych jako przedmiotu
egzekucji sądowej

K_U132 EP4
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, w
szczególności w zakresie opisu i oszacowania dóbr
wirtualnych stanowiących przedmiot egzekucji sądowej

K_K031 EP5

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z prowadzenie egzekucji sądowej
w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem zasad
humanitaryzmu i zakazu szykanowania dłużnika

K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie i koncepcje własności wirtualnej 6 0

32. Podmioty postępowania egzekucyjnego 6 0

63. Przebieg egzekucji sądowej z dóbr wirtualnych 6 0

34. Środki zaskarżenia 6 0

35. Dobra wirtualne w egzekucji świadczeń niepieniężnych 6 0

36. Problem walut elektronicznych jako przedmiotu egzekucji sądowej 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Gołaczyński J. (2019): Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa

Marciniak A. (2019): Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Jagieła J. (2020): Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa

Romańska M., Leśniak O. (2016): Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt. Sposób wyliczenia oceny końcowej: 50% i mniej punktów - 2,0; powyżej 50%
punktów - 3,0; powyżej 60% punktów - 3,5; powyżej 70% punktów - 4,0; powyżej 80% punktów - 4,5; co najmniej 90%
punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych Ważona

6 egzekucja sądowa z dóbr wirtualnych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

ekonomia informacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_20N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 konwersatorium 20 E0

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MONIKA ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr MONIKA ROZKRUT

Cele przedmiotu:
- poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych ekonomiki informacji
- uzyskanie wiedzy z zakresu teorii informacji, procesów informacji i systemów informacyjnych
- opanowanie umiejętności identyfikacji i pozyskiwania informacji z różnych źródeł, w tym oceny jakości tych źródeł

Wymagania wstępne:
Student w zakresie:
- wiedzy: wykazuje znajomość ogólnych zagadnień z zakresu prawa, ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna cele, metody i problemy badawcze
ekonomiki informacji, rozumie pojęcia z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania powiązane z ekonomiką
informacji.

K_W05
K_W141 EP1

Student zna rodzaje, funkcje i rolę informacji we
współczesnych gospodarkach i społeczeństwach,
uwzględniając zagadnienia wynikające z postępu w
zakresie transformacji cyfrowej i sztucznej inteligencji.

K_W07
K_W102 EP2

Student rozumie rolę informacji w działalności
gospodarczej w aspekcie jej pozyskiwania i
przetwarzania.

K_W05
K_W143 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować procesy i zjawiska społeczno-
gospodarcze, w kontekście zasobów i przepływów
informacji, z uwzględnieniem technicznych aspektów
przetwarzania informacji.

K_U021 EP4

Student potrafi zidentyfikować oraz ocenić wiarygodność
i jakość źródeł informacji.

K_U04
K_U052 EP5

Student potrafi dokonać analizy funkcjonowania systemu
informacyjnego w jednostce organizacyjnej, proponując
rozwiązania złożonych i nietypowych problemów
prawnych lub organizacyjnych, oparte na analizie
kontekstu społecznego i gospodarczego.

K_U06
K_U113 EP6

kompetencje społeczne

Student docenia rolę informacji w funkcjonowaniu
gospodarki i społeczeństwa, jest gotów do
identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.

K_K041 EP7

Student wykazuje kreatywność w zaangażowaniu
społecznym w kontekście wykorzystania wiedzy i
umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania
informacji.

K_K05
K_K062 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekonomia informacji

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Ekonomika informacji - przedmiot, podstawowe pojęcia. Przedmiot zainteresowań ekonomiki
informacji. Podmiotowy aspekt ekonomiki informacji. 5 0

4
2. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Istota i znaczenie informacji. Cechy informacji. Rodzaje i
funkcje informacji w gospodarce. Pojęcia ładu i rynku informacji. 5 0

3
3. Proces informacyjny jako proces ekonomiczny. Źródła informacji. Gromadzenie, przechowywanie i
przetwarzanie informacji. Wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym. 5 0

34. Istota i rola systemu informacyjnego. 5 0

3
5. Rynek informacyjny. Uczestnicy rynku informacji. Wartość i cena informacji. Bezpieczeństwo
informacji. 5 0

36. Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym. 5 0

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych., Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

Dziuba T.D. (2007): Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa

Oleński J. (2003): Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa

Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Dziuba D. (2000): Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, WNE UW, Warszawa

Oleński J. (2000): Elementy ekonomiki informacji, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania
weryfikujące osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry
Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ekonomia informacji Ważona

5 ekonomia informacji [konwersatorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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33Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

elektroniczne usługi publiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z prawnym ujęciem elektronicznych usług publicznych i praktycznym sposobem ich funkcjonowania.
Student będzie umiał prawidłowo ustalić sposób egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych w odniesieniu do dobra
wirtualnego, które może być przedmiotem zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Wymagania wstępne:
Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady funkcjonowania elektronicznych usług
publicznych

K_W081 EP1

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminologię z zakresu nauk prawnych w
obszarze funkcjonowania elektronicznych usług
publicznych

K_W112 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
dotyczących funkcjonowania elektronicznych usług
publicznych

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu funkcjonowania elektronicznych
usług publicznych

K_U072 EP5

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
funkcjonowania elektronicznych usług publicznych K_U153 EP6
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kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące pozyskanych i przetworzonych
informacji

K_K052 EP8

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: elektroniczne usługi publiczne

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Zagadnienia wstępne z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

4 0

32. Projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu. 4 0

3
3. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana
informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi. 4 0

34. Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. 4 0

35. Badanie osiągania interoperacyjności oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy. 4 0

36. Elektroniczne postępowanie administracyjne 4 0

37. Elektroniczne postępowanie podatkowe 4 0

38. E-reglamentacja 4 0

39. E-rejestry wymiaru sprawiedliwości 4 0

310. Wybrane sprawy załatwiane w e-administracji 4 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
Test jednokrotnego wyboru 20 pkt
18-20 pkt - bdb
17 pkt - db+
15-16 - db
14 pkt - dst+
12-13 pkt - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu Ocena z zaliczenia jest oceną z przedmiotu. W przypadku poprawki średnią
wylicza się z wykorzystaniem z oceny z pierwszego i drugiego termin
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Hauser R., Wierzbowski M. (2010): Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 6, CH Beck, Warszawa

Kubalski G., Małowiecka M. (2019): Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Komentarz, CH Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Adamiak B., Borkowski J. (2019): Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 16, CH Beck, Warszawa

Dzwonkowski H. (2020): Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wyd. 9, CH Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 elektroniczne usługi publiczne Ważona

4 elektroniczne usługi publiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

elektroniczne zamówienia publiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_55N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 55
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DANIEL WACINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. DANIEL WACINKIEWICZ

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu aktualnego modelu (konstrukcji) zamówień
publicznych w prawie polskim ze szczególną ekspozycją elementów elektronicznych zamówień publicznych.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu struktur aparatu administracji publicznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk prawnych w zakresie prawa zamówień
publicznych, ich miejsce w systemie nauk i relacje do
innych nauk w zakresie funkcjonowania elektronicznych
zamówień publicznych

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej i gospodarczej istotne w zakresie prawa
zamówień publicznych, w tym zwłaszcza elektronicznych
zamówień publicznych oraz więzi występujące w tych
strukturach

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa zamówień publicznych oraz ich wpływ
na kierunki i zakres działań podejmowanych odnośnie do
elektronicznych zamówień publicznych

K_U011 EP3

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy dla osiągania celów podmiotu udzielającego
zamówień publicznych (zamawiającego), bądź
pojawiających się w toku prowadzonej samodzielnie
działalności związanej z ubieganiem się o dzielenie
zamówienia publicznego (wykonawca)

K_U042 EP4
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w obrębie zamówień
publicznych

K_K011 EP5

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
również w kontekście zamówień publicznych

K_K062 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: elektroniczne zamówienia publiczne

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa zamówień publicznych 5 0

2
2. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych ze szczególnych uwzględnieniem zawartych w
nich prawnych wymogów elektronizacji zamówień publicznych 5 0

3
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - procedura, tryby zamówieniowe, zasady
komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składanie ofert/wniosków 5 0

34. Elektronizacja zamówień publicznych 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Analiza wybranych pojęć prawa zamówień publicznych (w tym: środki komunikacji elektronicznej,
dynamiczny system zakupów, informatyzacja umów ramowych) na gruncie orzecznictwa 5 0

22. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 5 0

3
3. Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego 5 0

4
4. Analiza poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych i występujących w nich elementów
elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki aukcji elektronicznej 5 0

55. Składanie e-oferty 5 0

46. Case study dotyczące elektronizacji zamówień publicznych 5 0

Wykład: Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnego, prezentacja
multimedialna, Ćwiczenia: analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem dokumentów, rozwiązywanie
zadań, praca w grupach, case study

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student może otrzymać maksymalnie 20 pkt z testu (dot. egzaminu z wykładu i kolokwium z ćwiczeń) (1 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z testu na egzaminie jest oceną końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 elektroniczne zamówienia publiczne Ważona

5 elektroniczne zamówienia publiczne [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Pieróg (2019): Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

R. Szostek  (2018): Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Andała-Sępkowska, M. Falkowska, B. Kardas (2018): Elektronizacja zamówień publicznych, WOLTERS KLUWER,
Warszawa

M. Szydło (2014): Prawna koncepcja zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa

P. Granecki (2016): Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

24Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

5 elektroniczne zamówienia publiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

infobrokering i wywiad rynkowy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_19N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 konwersatorium 30 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MONIKA ROZKRUT

Prowadzący zajęcia: dr MONIKA ROZKRUT

Cele przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy o źródłach danych i systemach informacyjnych w Polsce, UE i OECD.
Opanowanie umiejętności pozyskiwania danych z różnych źródeł, w tym oceny jakości źródeł informacji i danych.

Wymagania wstępne:
Student w zakresie umiejętności potrafi posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel.
Student w zakresie wiedzy wykazuje znajomość ogólnych zagadnień z zakresu prawa, ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna strukturę i organizację statystyki publicznej
w Polsce, UE i OECD K_W041 EP1

Student zna zasadnicze oficjalne źródła danych. K_W04
K_W072 EP2

Student zna metody pozyskiwania danych. K_W143 EP3

umiejętności

Student potrafi definiować potrzeby informacyjne,
znajdować i oceniać źródła danych. K_U091 EP4

Potrafi dokonać klasyfikacji danych i odpowiednio je
zaprezentować. K_U092 EP5

Potrafi wykorzystać pozyskiwane dane w celu analizy i
diagnozy procesów gospodarczych. K_U043 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystywania zdobytych umiejętności
dotyczących uzyskiwania wyników badań od instytucji
gromadzących informacje, uwzględniając różne aspekty
tych informacji, korzystania a także wykorzystywania
tych informacji w różnych aspektach życia
gospodarczego i społecznego

K_K05
K_K061 EP7

Docenia wiedzę ekspertów z obszaru analizy danych. K_K032 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: infobrokering i wywiad rynkowy

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Definicja informacji, rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. Procesy informacyjne i techniki
pozyskiwania danych. Rodzaje badań statystycznych. 5 0

4
2. Infrastruktura informacyjna państwa. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa.
Funkcje systemów  informacyjnych państwa. 5 0
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4
3. Rola systemu statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa. Prawne podstawy
funkcjonowania systemu statystyki publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Struktura i organizacja
systemu statystyki publicznej w Polsce. Europejski System Statystyczny.

5 0

4
4. Definiowanie potrzeb informacyjnych. Wyszukiwanie zasobów informacyjnych. Przykładowe systemy
baz danych statystycznych. 5 0

3
5. Struktury danych. Protokoły elektronicznej wymiany danych. Metody gromadzenia, przetwarzania i
przechowywania danych. Systemy metainformacji i parainformacji statystycznej. 5 0

3
6. Zasoby informacyjne polskiej i europejskie statystyki publicznej. Program badań statystycznych
statystyki publicznej, europejski program statystyczny. 5 0

3
7. Zasoby informacyjne organizacji międzynarodowych: Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Banku Światowego,
Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5 0

3
8. Komercyjne źródła danych, dziedzinowe systemy informacji. Specjalistyczne narzędzia wyszukiwania
danych. Internet jako źródło danych. Ocena wiarygodności źródeł i jakości danych. 5 0

29. Systemy Informacji Geograficznej (GIS). 5 0

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Praca w grupie podczas opracowywania projektu własnego.
Metody kształcenia

J. Oleński (2006): Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, wyd. UW, Warszawa

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, www.stat.gov.pl

Statistical Work Programme of the Commission, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Literatura podstawowa

M. Cieciura (2006): Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań., Vizja Pressit, Warszawa

Ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 (z późn.zmianami), www.stat.gov.pl
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z egzaminu uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów:
50-60 % - dostateczny
61-70 % - dostateczny plus
71-80 % - dobry
81-90 % - dobry plus
91-100 % - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 infobrokering i wywiad rynkowy Ważona

5 infobrokering i wywiad rynkowy [konwersatorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

informatyzacja systemu ochrony zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z prawnym ujęciem informatyzacji systemu ochrony zdrowia i praktycznym sposobem jego
funkcjonowania.Student będzie umiał prawidłowo posługiwać się podstawowymi narzędziami informatycznymi,
stosowanymi przez podmioty działające w systemie ochrony zdrowia.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
działania jednostek odpowiedzialnych za informatyzację
systemu ochrony zdrowia

K_W021 EP1

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
funkcjonowania systemu e-zdrowia K_W022 EP2

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminologię z zakresu nauk prawnych w
obszarze informatyzacji systemu ochrony zdrowia

K_W113 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
dotyczących informatyzacji systemu ochrony zdrowia K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu informatyzacji systemu ochrony
zdrowia

K_U072 EP5

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
informatycznego wymiaru systemu ochrony zdrowia K_U153 EP6

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące pozyskanych i przetworzonych
informacji

K_K052 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: informatyzacja systemu ochrony zdrowia

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do systemu informacji ochrony zdrowia. 4 0

22. Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji. 4 0

23. System Informacji Medycznej. 4 0

24. Rejestry medyczne. 4 0

25. Dziedzinowe systemy teleinformatyczne. 4 0

26. Zasady przekazywania danych do systemu informacji i ich udostępniania. 4 0

27. Nadzór i kontrola nad systemem informacji i bazami danych. 4 0

28. Internetowe Konto Pacjenta. 4 0

29. E-skierowanie 4 0

210. E- recepta 4 0

211. E-wuś 4 0

212. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 4 0

213. Telemedycyna 4 0

414. Ochrona danych osobowych e-pacjenta 4 0

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium stanowi 100 % oceny  z przedmiotu.
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 informatyzacja systemu ochrony zdrowia Ważona

4 informatyzacja systemu ochrony zdrowia [ćwiczenia] zaliczenie z 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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D. Wąsik (2015): Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

I.Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor (2019): Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa

Literatura podstawowa

L. Ogiegło (2018): Prawo farmaceutyczne. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

oceną
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

instrumenty LegalTech
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_36N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr KRZYSZTOF WISŁOCKI

Prowadzący zajęcia: mgr Krzysztof Wisłocki [vacat]

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu LegalTech w aspekcie
wykorzystywania instrumentów informatycznych w obszarze funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie informatyki oraz nauk prawnych i społecznych w zakresie
funkcjonowania instytucji cywilnego prawa materialnego i procesowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i
zasady funkcjonowania organów władzy publicznej i
gospodarczej istotne w zakresie prawa Internetu i
ochrony informacji oraz więzi występujące w tych
strukturach

K_W021 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego (administracyjnego, cywilnego i karnego),
w szczególności w zakresie aktywności ludzkiej w
Internecie oraz w obszarze pojęć i terminologii z zakresu
interdyscyplinarnej informatyki technicznej i
telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

K_W132 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji jak
również ochrony praw człowieka, w szczególności prawa
do informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym

K_W073 EP3
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umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę w zakresie
instrumentów LegalTevh - właściwie analizować
przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, w
których uczestniczy i na które oddziałują posiadane
zasoby informacji, a także możliwości techniczne
Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i programów
komputerowych

K_U021 EP4

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z
zakresu prawa, ekonomii i informatyki technicznej z
wykorzystaniem instrumentów LegalTech.

K_U072 EP5

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia LegalTech w
celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych
dla sfery funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_U083 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K021 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
przy wykorzystaniu narzędzi LegalTech oraz
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym

K_K042 EP8

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: instrumenty LegalTech

Forma zajęć: konwersatorium

5
1. Pojęcie  instrumentów legalTech.  Tworzenie i analizowanie w oparciu o techniki informatyczne
dokumentów -aktów prawnych w formule dokumentu elektronicznego 1 0

5
2. Obrót informacją przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych (tj. systemy
teleinformatyczne) tzw. Workflow. Wykorzystanie  instrumentów technicznych w zakresie skanowania
dokumentów- przejście od dokumentu papierowego do dokumentu elektronicznego.

1 0

5
3. Gromadzenie i inwentaryzacja danych za pomocą dedykowanych systemów teleinformatycznych,
budowa baz danych na potrzeby postepowania sądowego i egzekucyjnego. Wykorzystanie technik
cyfrowych do porządkowania baz danych - słowa klucze.

1 0

5
4. Wykorzystanie w praktyce baz danych oraz systemów teleinformatycznych administracji państwowej
Bezpieczeństwo danych osobowych w zakresie funkcjonowania Internetu  poprzez właściwe
pozyskiwanie i przetwarzanie danych o różnym statusie prawnym.

1 0

Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem  pism lub innych dokumentów za pomocą narzędzi
LegalTech, Analiza aktualnego stanu prawnegoMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdziany w formie testu jednokrotnego wyboru i zadań otwartych (1 punkt za każdą
poprawną odpowiedź).
Sposób wyliczania oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2.0
Powyżej 50% punktów - 3.0
Powyżej 60% punktów - 3.5
Powyżej 70% punktów - 4,0
Powyżej 80% punktów - 4,5
Co najmniej 90% punktów  5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk (2015): Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne –
komentarz , Wolters Kluwer , Warszawa

J. Gołaczyński, D. Szostek  (2016): Informatyzacja postepowania cywilnego, CH Beck , Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek  (2017): E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi, CH Beck , Warszawa

Literatura podstawowa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek  (2016): Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, CH Beck ,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 instrumenty LegalTech Ważona

1 instrumenty LegalTech [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

Internet rzeczy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_25N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wszechstronnej i usystematyzowanej wiedzy  z zakresu Internetu rzeczy.
Wyjaśnienie podstawowych  zagadnień oraz terminów związanych z Internetem rzeczy.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu ustalenia w konkretnym przypadku zakresu
podmiotowego i przedmiotowego odpowiedzialności cywilnoprawnej za funkcjonowanie przedmiotów, które gromadzą,
przetwarzają lub wymieniają dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

Wymagania wstępne:
Studenci powinni posiadać usystematyzowaną  wiedzę z zakresu  prawa administracyjnego oraz technologii
informacyjnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu, z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz podstawowe
zagadnienia związane z Internetem rzeczy

K_W112 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu, w
szczególności w aspekcie Internetu rzeczy

K_W123 EP3

umiejętności

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych, w których uczestniczy i na które oddziałują
posiadane zasoby informacji, a także możliwości
techniczne Internetu, baz danych, aplikacji mobilnych i
programów komputerowych, a które dotyczą materii
Internetu rzeczy

K_U021 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące
technologie informacyjne i komunikacyjne oraz
zagadnienie Internetu rzeczy.

K_U162 EP5
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kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym,  w tym problemów związanych
z Internetem rzeczy.

K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Internet rzeczy

Forma zajęć: konwersatorium

21. Internet rzeczy podstawowe  pojęcia 6 0

22. Internet rzeczy szanse i zagrożenia 6 0

43. Europejska strategia Internetu rzeczy. 6 0

44. Społecznościowe   aspekty Internetu rzeczy 6 0

45. Inteligentne miasto 6 0

46. Zdrowie w inteligentnym mieście 6 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów., Praca własna z zalecaną literaturą.
Metody kształcenia

G.Szpor  (2015): Internet rzeczy, C H Beck, Warszawa

G.Szpor. Wojciech Wiewiórowski  (2020): Prawno -informatyczne problemy sieci , C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Aleksandra Monarcha-Matlak  (2008): Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne.
Za każde pytanie otwarte  można uzyskać maksymalnie jeden punkt
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 Internet rzeczy Ważona

6 Internet rzeczy [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3507_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski, semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 15 ZO0

24 lektorat 15 ZO0

3
35 lektorat 15 ZO0

36 lektorat 15 ZO0

Razem 60 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KRYSTYNA SOBCZAK

Prowadzący zajęcia: mgr KRYSTYNA SOBCZAK

Cele przedmiotu:
 Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych, w
tym również elementy języka fachowego w dyscyplinie
nauk prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność czasów, strona
bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także
umie tworzyć przysłówki i zna zasady redagowania CV i
listu motywacyjnego, listu prywatnego i
oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za
i przeciw". a i przeciw".

K_W111 EP1

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą

K_U181 EP2

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U092 EP3

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport
lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany
problem

K_U07
K_U093 EP4
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kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i
zdobyte umiejętności.

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

15
1.  Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B 3 0

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 4 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4 0

15
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B 5 0

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 6 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwium 6 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia

Oxenden C., Latham Koenig Ch  (2018): New English File (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Oxford
University Press, Oxford

Literatura podstawowa

Krois-Lindner A. (2018): International Legal English, University Press, CambridgeLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język angielski Ważona

6 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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60Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

45Przygotowanie się do zajęć 0

40Studiowanie literatury 0

45Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3508_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski, semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 15 ZO0

24 lektorat 15 ZO0

3
35 lektorat 15 ZO0

36 lektorat 15 ZO0

Razem 60 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Prowadzący zajęcia: mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody iśrodowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych, w
tym również elementy języka fachowego w dyscyplinie
nauk prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność czasów, strona
bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także
umie tworzyć przysłówki i zna zasady redagowania CV i
listu motywacyjnego, listu prywatnego i
oficjalnego,artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za
i przeciw". a i przeciw".

K_W111 EP1

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U181 EP2

Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje

K_U092 EP3

Potrafi redagować teksty na różne tematy,napisać raport
lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany
problem

K_U09
K_U103 EP4
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kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning). Uzupełnia i doskonali wiedzę i
zdobyte umiejętności.

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B 3 0

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 4 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4 0

15
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i
pisanie)odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 5 0

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku iwynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 6 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwium 6 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia

Demme S., Funk H., Kuhn Ch.  (2012): Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD, Berlin, Langenscheidt
Literatura podstawowa

Koithan U., Schmitz H., Sieber T. (2008): Studio D B2, Cornelsen, BerlinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,zaliczenie testów
cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student
otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące: 20 - 25 pkt - ocena
bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język niemiecki Ważona

6 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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60Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

45Przygotowanie się do zajęć 0

45Studiowanie literatury 0

45Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



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

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3436_34N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA SZCZEŚNIAK

Prowadzący zajęcia: ks. prof. dr hab. ZDZISŁAW KROPLEWSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi komunikacji interpersonalne
z perspektywy teorii komunikacji i psychologii komunikacji, zwłaszcza w perspektywie społeczeństwa
teleinformacyjnego

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza o komunikacji z poziomu szkoły średniej, zdolność do wyciągania wniosków, samodzielnego myślenia,
konstruowania własnych poglądów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
uwarunkowań komunikacji interpersonalnej, niezbędnej
dla zrozumienia funkcjonowania Internetu i wirtualnych
źródeł informacji

K_W121 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
modele komunikacji interpersonalnej, w szczególności w
zakresie aktywności ludzkiej w Internecie K_W152 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu błędy i
przeszkody w komunikacji interpersonalnej

K_W12
K_W153 EP3

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki formułowania i wyrażania poglądów
dotyczących komunikacji interpersonalnej

K_U141 EP4

potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne, służące do pozyskiwania i przetwarzania
informacji oraz definiowania błędów w komunikacji
personalnej, co przekładać się będzie na precyzję
wypowiedzi w Internecie

K_U172 EP6

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny wobec swojej
komunikacji interpersonalnej

K_K011 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z komunikacją interpersonalną K_K022 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: komunikacja interpersonalna w społeczeństwie teleinformacyjnym

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do teorii komunikacji interpersonalnej: definicje, metody 1 0

22. Modele komunikacji interpersonalnej: informatyczny, analiza transakcyjna, model niedyrektywny 1 0

23. Formy komunikacji za pośrednictwem Internetu 1 0

14. Błędy i przeszkody w komunikacji interpersonalnej 1 0

25. Uzależnienie od form Internetu: uwarunkowania, radzenie sobie 1 0

26. Podstawowe zagrożenia psychospołeczne w komunikacji internetowej 1 0

Prezentacja multimedialna, DyskusjeMetody kształcenia

J. Stewart (2008): Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa

Z. Kroplewski (2017): Komunikacja interpersonalna w perspektywie różnych koncepcji psychologicznych, [w:] W.
Domachowski, A. Kucharski (red.), Granice komunikowania się, volumina.pl, Szczecin

Z. Nęcki (2000): Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków

Literatura podstawowa

A. Ogonowska (2018): Psychologia mediów i komunikowania. Wprowadzenie, Impuls, Kraków

B. Aouil, K. Czerwiński, D. Wosik-Kawal  (2011): Internet w psychologii. Psychologia w Internecie, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń

W. Domachowski, A. Kucharski  (2017): Granice komunikowania się, volumina.pl, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie ustnej składające się z dwóch pytań -jednego dotyczącego zagadnień ogólnych i drugiego -dot.
zagadnień szczegółowych. Liczba punktów możliwa do uzyskania, to 20.
Za pierwsze pytanie -max. 10 pkt., za pyt drugie -max. 10 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia w formie ustnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

komunikacja interpersonalna w społeczeństwie
teleinformacyjnym

Ważona

1
komunikacja interpersonalna w społeczeństwie
teleinformacyjnym [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_8N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD BURDZIAK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD BURDZIAK

Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu kryminalistycznych aspektów cyberprzestępczości.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie cyberprzestępczości.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie cyberprzestępczości.

K_W132 EP2

umiejętności

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa karnego materialnego,
prawa karnego procesowego i informatyki, w zakresie w
jakim chodzi o cyberprzestępczość.

K_U071 EP3

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych prezentujących stanowisko własne albo
reprezentowanego podmiotu w zakresie
cyberprzestępczości.

K_U092 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Cyberprzestrzeń - definicja 5 0

1/2



12. Cyberprzestępczość - definicja 5 0

23. Podstawowe informacje na temat systemów komputerowych 5 0

44. Analiza wybranych cyberprzestępstw 5 0

55. Dowody w sprawach z zakresu cyberprzestępczości 5 0

76. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe w sprawach z zakresu cyberprzestępczości 5 0

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

F. Radoniewicz (2016): Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom
informatycznym, Wolters Kluwer, Warszawa

J. Wasilewski (2017): Cyberprzestępczość – wybrane aspekty prawnokarne i kryminalistyczne, niewydana, dostępna w
Internecie, nd, Białystok

Literatura podstawowa

B. Hołyst (2007): Kryminalistyka, LexisNexis, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej Ważona

5
Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



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

kultura i język Internetu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3442_32N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Prowadzący zajęcia: dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Cele przedmiotu:
Badanie specyfiki języka używanego w komunikacji elektronicznej. Zwiększenie kompetencji w zakresie
funkcjonowania w mediach cyfrowych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości o języku, podstawowe kompetencje techniczne (znajomość Internetu).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje
pomiędzy naukami o języku i komunikacji oraz naukami
prawnymi, ideę społeczeństwa informacyjnego w
zakresie funkcjonowania Internetu (języka stosowanego
w przekazie elektronicznym); ponadto dostrzega
problematykę, związaną z funkcjonowaniem
społeczeństwa informacyjnego, w tym tematykę
korzystania z Internetu oraz rozwojem sztucznej
inteligencji, mając na uwadze wynikające stąd zagrożenia
i perspektywy rozwoju

K_W01
K_W071 EP1

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię związaną z językiem i komunikacją
zapośrednictwem Internetu właściwą dla nauk o języku i
komunikacji

K_W152 EP2

umiejętności

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych, w których uczestniczy w trakcie
korzystania z Internetu, w szczególności dotyczące
komunikacji za pomocą Internetu oraz wpływu
informatyzacji na rozwój język

K_U021 EP3

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk o
języku i komunikacji w przestrzeni wirtualnej oraz swoich
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w aspekcie wiedzy o
mechanizmach internetowych

K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: kultura i język Internetu

Forma zajęć: wykład

21. Internet jako nowe medium komunikacyjne. 1 0

22. Ja w sieci, anonimowość i kreacja tożsamości. 1 0

23. Teoria hipertekstu. Wyznaczniki e-tekstu. 1 0

24. Charakterystyka języka w sieci. 1 0

25. Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia i rozwój. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wykorzystanie informacji w przekazie medialnym. 1 0

32. Społeczny charakter środowiska medialnego (wybrane zagadnienia). 1 0

23. Etyka i wartości w sieci. 1 0

34. Analiza języka mediów elektronicznych na wybranych przykładach. 1 0

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Batorski M., Marody M., Nowak A. (2006): Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej "Academica", Warszawa

Grzenia J. (2006): Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ulicka D. (red.) (2009): Tekst w sieci, t.1,  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , Warszawa

Literatura podstawowa

Pisarek W. (red.) (2006): Słownik terminologii multimedialnej, Universitas, KrakówLiteratura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładów jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie prezentacji multimedialnej.

91-100% bdb
81-90% db+
71-80% db
61-70% dst+
51-60% dst
0-50% ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: ocena za prezentację multimedialną jest oceną z przedmiotu. Przy ocenie
prezentacji bierze się pod uwagę jej zawartość merytoryczną (70% oceny) oraz formę (30% oceny).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 kultura i język Internetu Ważona

1 kultura i język Internetu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

1 kultura i język Internetu [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_16N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROL SROKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu Internetu i technologii internetowych w aspekcie szeroko
pojętego bezpieczeństwa oraz zapoznanie studentów z problematyką cyberbezpieczeństwa w szczególności z
nieuczciwymi zachowaniami w Internecie. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu oceny
stanu faktycznego odnoszącego się do konkretnych, budzących wątpliwości co do swej uczciwości zachowań w
Internecie.

Wymagania wstępne: Zaliczony przedmiot Systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna strukturę i zasady funkcjonowania Internetu,
podstawowe usługi oraz obszary zastosowań. K_W121 EP1

zna współczesne problemy związane z bezpieczeństwem
systemów teleinformatycznych, zagrożenia związane z
korzystaniem z Internetu oraz zna źródła wiarygodnych
informacji o skali tego zjawiska.

K_W12
K_W152 EP2

zna zjawisko nieuczciwych zachowań w Internecie oraz
zasady korzystania z Internetu podnoszące poziom
bezpieczeństwa komunikowania.

K_W12
K_W153 EP3

umiejętności

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o strukturze i
zasadach działania Internetu do analizy zagrożeń
związanych z cyberprzestrzenią, w szczególności
nieuczciwych zachowań użytkowników tej Sieci.

K_U021 EP4

potrafi świadomie korzystać z Internetu, stosować
zasady, procedury i wykorzystać narzędzia podnoszące
poziom bezpieczeństwa korzystania z Internetu. K_U022 EP5

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki rozwiązywania problemów zawodowych
odnoszących się do aktywności w Internecie

K_U143 EP8

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i
umiejętności w zakresie wiedzy i umiejętności
związanych z cyberprzestępczością.

K_K011 EP6

rozumie potrzebę korzystania z pomocy ekspertów w
zakresie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa
korzystania z Internetu

K_K032 EP7
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep linking, framing etc.)

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Bezpieczeństwo w Internecie. Podstawowe pojęcia i problemy. Źródła informacji o aktualnych
problemach cyberbezpieczeństwa - CERT . 4 0

1
2. Struktura Internetu,  adresy w Internecie, usługi i protokoły internetowe - analiza w aspekcie
bezpieczeństwa. 4 0

1

3. Aspekty techniczne cyberbezpieczeństwa - zarys problemu (bezpieczeństwo systemów operacyjnych.
Typowe naruszenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej. Podatności protokołów i
urządzeń sieciowych. Bezpieczeństwo aplikacji i usług. Złośliwe oprogramowanie, wirusy, błędy
implementacji. Podatności oprogramowania. Przepełnienie stosu, przepełnienie bufora itp.). 4 0

3
4. Nieuczciwe zachowania w Internecie (ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,  kradzieże
tożsamości; kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych;  blokowanie dostępu do usług
(mail bomb, DoS oraz DdoS19); spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne).

4 0

3
5. Ataki socjotechniczne; spamming, linking, deep linking, framing, fake news; clickbaiting, likejacking;
etc. - analiza pojeć, terminologia, skutki I skala zjawiska. 4 0

16. Podstawowe zasady i procedury zapobiegające skutkom nieuczciwych zachowań w internecie. 4 0

praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Jaroszewska I. A. (2017): Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni. Studium prawnokarne i kryminologiczne, KPP
Monografie, Olsztyn

Littlejohn Shinder D.,Tittel E. (Technical Editor) (2004): Cyberprzestępczość. Jak walczyć z łamaniem prawa w Sieci, Helion,
Warszawa

Luttgens J., Pepe M., Mandia K. (2016): Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej, Helion,
Warszawa

Siwicki M. (2013): Cyberprzestępczość, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Andrzejewska A., Bednarek J, Szarzała D. (2007): Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia, uzależnienia, Wyd. Pedagogium,
Warszawa

Tanaś V., Welskop W. (2019): Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i
Nauk o Zdrowiu, Łódź

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie sprawdzianu realizowanego w formie dziesięciu pytań otwartych. Do 5 poprawnych odpowiedzi: ndst, 6:
dst, 7: dst plus, 8: db, 9: db plus, 10: bdb.

Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego realizowanego w formie dziesięciu pytań
otwartych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia z oceną.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep
linking, framing etc.)

Ważona

4
nieuczciwe zachowania w Internecie (spamming, linking, deep
linking, framing etc.) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

obrót informacją w ochronie środowiska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANNA OGONOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANNA OGONOWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obrotu informacji w ochronie środowiska
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu ustalenia uprawnienia konkretnego podmiotu do
pozyskania informacji o stanie środowiska.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych. K_W101 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawy prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji, w tym także informacji o
środowisku.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa procesowego i
materialnego, w tym prawa ochrony środowiska w
odniesieniu do obrotu informacją

K_W133 EP3
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy dla osiągania celów podmiotu zlecającego
pozyskanie i przetworzenie informacji, bądź
pojawiających się w toku prowadzonej samodzielnie
działalności.

K_U042 EP5

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa, w tym prawa ochrony
środowiska

K_U073 EP6

Student potrafi prawidłowo zastosować normy prawa w
celu ustalenia uprawnienia konkretnego podmiotu do
pozyskania informacji o stanie środowiska. K_U134 EP9

kompetencje społeczne

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące pozyskanych i przetworzonych
informacji.

K_K051 EP7

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu
informacji, w tym informacji o środowisku.

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: obrót informacją w ochronie środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Zagadnienia wprowadzające 5 0

22. Informacje w ochronie środowiska 5 0

23. Procedura udostępniania informacji w ochronie środowiska 5 0

24. Odmowa udostępniania informacji w ochronie środowiska 5 0

25. Udostępnianie informacji o wartości handlowej 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Sposoby udostępniania informacji w praktyce. 5 0

52. Odmowa udostępniania informacji w praktyce. 5 0

103. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w orzecznictwie sądów administracyjnych. 5 0

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład). Metoda problemowa (ćwiczenia). Rozwiązywanie zadań (ćwiczenia).Metody kształcenia
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B. Opaliński (2016): Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz,  C.H. Beck, Warszawa

M. Górski (red.) (2018): Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Business, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Haładyj (2020): Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z oceną. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród
proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test
umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
-15 pkt; bardzo dobry,
-14 pkt; dobry plus,
-12-13 pkt; dobry,
-10-11 pkt; dostateczny plus,
-9 pkt; dostateczny,
-poniżej 9 pkt; ocena niedostateczny

Zaliczenie ćwiczeń ma formę sprawdzianu w postaci testu. 10 pytań testowych.
Za każde pytanie jeden punkt. 6 pkt - dst 7 pkt - dst plus 8 pkt - db 9 pkt db plus 10 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny końcowej: ocena z ćwiczeń stanowi 0,3 oceny końcowej z przedmiotu,
ocena z wykładów stanowi 0,7 oceny końcowej z przedmiotu.
Wynik zaokrągla się według poniższych zasad:
poniżej 3,259 - ocena niedostateczna (2.0)
do 3,259 - ocena dostateczna (3.0)
od 3,260 do 3,759- dostateczny plus (3.5)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 obrót informacją w ochronie środowiska Ważona

5 obrót informacją w ochronie środowiska [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

5 obrót informacją w ochronie środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

ochrona danych osobowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_51N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regułami ochrony danych osobowych (krajowego,
międzynarodowego i unijnego systemu) oraz szeroko rozumianego prawa do prywatności. Celem jest także nauka
opracowywania odpowiedniej dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa cywilnego, problematyki ochrony dóbr osobistych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym danych osobowych .

K_W101 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów zajmujących
się ochroną informacji, w tym ochroną danych
osobowych i prawnymi aspektami zapewnienia im
bezpieczeństwa.

K_W032 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony danych osobowych, w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

K_W063 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wymagania adresowane do infobrokera, odnoszące się
do zasad ochrony danych osobowych jako informacji
objętych szczególnym reżimem prawnym.

K_W044 EP8

umiejętności

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania
czynności prawnych i faktycznych w Internecie.

K_U171 EP4

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
nauk prawnych w obszarze funkcjonowania Internetu
oraz pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

K_U122 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych
osobowych.

K_K041 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące zabezpieczenia pozyskanych i
przetworzonych danych osobowych.

K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona danych osobowych

Forma zajęć: wykład

11. System ochrony danych osobowych w Polsce i w UE 3 0

12. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych 3 0

23. Przetwarzanie i ochrona danych medycznych według RODO i ustawy o ochronie danych osboowych 3 0

24. Zasady prowadzenia i tworzenia dokumentacji ochrony danych medycznych 3 0

1
5. Stosowanie zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych. Przechowywanie i zabezpieczanie
dokumentacji a ochrona danych osobowych. 3 0

16. Obowiązki Administratora danych osobowych 3 0

17. Przesłanki powołania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych 3 0

18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych. Dokumentowanie procesów przetwarzania 3 0

22. Obowiązki informacyjne Administratora danych 3 0

23. Ocena skutków ochrony danych osobowych 3 0

24. Analiza ryzyka - zasady przeprowadzania 3 0

25. Wyznaczenie inspektora ochrony danych 3 0

26. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych 3 0

27. Ustalenie sposobów zabezpieczenia danych medycznych 3 0

28. Naruszenia ochrony danych osobowych i obowiązki notyfikacyjne administratora 3 0

49. Redagowanie dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo danych osobowych 3 0

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8KOLOKWIUM

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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A. Krasuski (2018): Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Wolters Kluwer, Warszawa

P. Fajgielski (2019): Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

 M. Gumularz (2019): Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży, C.H. Beck, Warszawa

A. Sagan-Jeżowska (2018): Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO.
Metodyka, procedury, wzory, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego do
wyboru przez prowadzącego).
Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Za każde pytanie można otrzymać 0,5-1 pkt.

Punktacja max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny w formie opisowej (80%),
Kolokwium i analiza stanów faktycznych z dyskusją w ramach ćwiczeń (20%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ochrona danych osobowych Ważona

3 ochrona danych osobowych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,20

3 ochrona danych osobowych [wykład] egzamin 0,80

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

ochrona informacji gospodarczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_12N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z problematyką informacji gospodarczej i jej prawną ochroną.
Student będzie umiał prawidłowo ustalić zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji gospodarczej, która może być
pozyskana i przetwarzana w konkretnym stanie faktycznym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów nadzoru nad
funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej, a także
organów właściwych w sprawach odpowiedzialności
cywilnej i karnej związanej z informacjami
gospodarczymi.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
organizacji i funkcjonowania biur informacji
gospodarczej.

K_W032 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji gospodarczych. K_W103 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na przygotowywanie zasobu informacji
niezbędnego do podejmowania decyzji gospodarczych

K_W144 EP10

umiejętności

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej
informacji gospodarczych, przedstawiając i oceniając
różne stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U101 EP4

Student potrafi formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
nauk prawnych w obszarze ochrony informacji
gospodarczych.

K_U122 EP5

Student potrafi planować i organizować pracę
indywidualną oraz grupy dla wspólnego wykonywania
zadań dotyczących informacji gospodarczych, określając
priorytety, zasady współdziałania i zakładane efekty;
potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych.

K_U203 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności dotyczących informacji gospodarczych, jest
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z regulacją prawną informacji
gospodarczych.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu związanego z
informacjami gospodarczymi.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona informacji gospodarczej

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Geneza oraz istota ochrony informacji gospodarczych, problematyka wywiadu gospodarczego, źródła
prawnej ochrony informacji gospodarczych 4 0

2
2. Definicja informacji gospodarczej oraz inne definicje ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 4 0

33. Biura informacji gospodarczej - geneza, uwarunkowania działalności, analiza praktyczna 4 0

54. Prawne uwarunkowania przekazywania informacji gospodarczej w ujęciu normatywnym i praktyce 4 0

9
5. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji gospodarczych w ujęciu
normatywnym i praktyce 4 0

2
6. Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem w ujęciu normatywnym i
praktyce 4 0

27. Nadzór na biurami informacji gospodarczej 4 0

38. Odpowiedzialność cywilna związana z informacjami gospodarczymi 4 0

29. Odpowiedzialność karna związana z informacjami gospodarczymi 4 0

Konwersatorium - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia administracji, prezentacja
multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
dokumentów związanych z informacjami gospodarczymi.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej
ocenę 3.0 każda.

Sprawdzian składa się z 10 pytań testowych. Za każde pytanie testowe można uzyskać 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 10.
Punktacja
0 - 5 punktów (2.0)
6 punktów (3.0)
7 punktów (3.5)
8 punktów (4.0)
9 punktów (4.5)
10 punktów (5.0)

Prezentacja grupowa (grupa 2-4 osoby): przygotowanie prezentacji na uzgodniony z prowadzącym temat związany z
zakresem treści w sylabusie i zaprezentowanie jej w trakcie zajęć. Prezentacja podlega ocenie przez pryzmat wartości
merytorycznej oraz sposobu prezentacji. Skala ocen: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianu i prezentacji. Dla uzyskania
zaliczenia konieczne jest zaliczenie sprawdzianu oraz prezentacji - obydwie formy na przynajmniej ocenę 3.0 każda.
W przypadku uzyskania ze sprawdzianu lub prezentacji oceny
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Bińkowska-Artowicz, B. (2014): Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach
pieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa

Ostrowski, T. (2012): Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Białek, T., Marzec, A. (2011): Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

niedostatecznej (2.0) - ocena z przedmiotu jest niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona informacji gospodarczej Ważona

4 ochrona informacji gospodarczej [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

ochrona informacji niejawnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_54N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z mechanizmem dostępu do informacji niejawnych jak i zasad ich ochrony.Student będzie umiał
prawidłowo zakwalifikować konkretne informacje do odpowiedniej kategorii informacji niejawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych..

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu zasady
funkcjonowania organów ochrony informacji niejawnych K_W011 EP1

student zna i rozumie w adekwatnym stopniu pojęcia i
zasady z zakresu regulacji dotyczących ochrony
informacji niejawnych

K_W102 EP2

zna i rozumie w adekwatnym stopniu sposoby
funkcjonowania zabezpieczeń w dostępie do informacji
niejawnych

K_W133 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do infobrokera, odnoszące się do zasad
ochrony informacji posiadających szczególny status
prawny

K_W044 EP10

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować regulacji dotyczących
ochrony informacji niejawnych

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu regulacji dotyczących ochrony
informacji niejawnych

K_U072 EP5

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U163 EP6
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kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa K_K072 EP8

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K053 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona informacji niejawnych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wprowadzenie (funkcja regulacji i pojęcia podstawowe) 4 0

22. Klasyfikowanie informacji niejawnych 4 0

13. Organizacja ochrony informacji niejawnych 4 0

24. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. 4 0

15. Bezpieczeństwo osobowe 4 0

26. Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania. 4 0

17. Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego. 4 0

28. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 4 0

19. Bezpieczeństwo przemysłowe. 4 0

2
10. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań
sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego. 4 0

Analiza obecnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją prezentacja multimedialna, praca w
grupach, case studyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.
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B. Iwaszko (2012): Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Presscom, Wrocław

I.Stankowska (2014): Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
Literatura podstawowa

M. Cisek, K. Pachnik, K. Wojewoda-Buraczyńska (2019): Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji
niejawnych, UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, Siedlce

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona informacji niejawnych Ważona

4 ochrona informacji niejawnych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z prawnymi rozwiązaniami z zakresu prawa ochrony konkurencji i
konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem rynku wirtualnego
Student będzie umiał prawidłowo ustalić w konkretnym stanie faktycznym zakres podmiotowy i przedmiotowy
informacji, które powinny być dostępne dla uczestników danego rynku w celu zachowania reguł wolnej konkurencji.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej właściwe w sprawach dotyczących ochrony
konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ochrony konkurencji i
konsumentów oraz zna ich znaczenie dla rynku
wirtualnego.

K_W112 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego z obszaru prawa ochrony konkurencji i
konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem rynku
wirtualnego.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na
rynku wirtualnym.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa ochrony konkurencji i
konsumentów.

K_U072 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczace ochrony konkurencji i konsumentów na rynku
wirtualnym.

K_U163 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawa ochrony konkurencji i
konsumentów (z uwzględnieniem specyfiki rynku
wirtualnego), jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie.

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
zwłaszcza w kontekście ochrony konkurencji i
konsumentów.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawnych
uwarunkowań ochrony konkurencji i konsumentów
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu na
rynku wirtualnym.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym

Forma zajęć: wykład

2
1. Ochrona konkurencji i konsumentów - zagadnienia podstawowe (geneza, istota, źródła, ochrona
publicznoprawna i prywatnoprawna) a uwarunkowania rynku wirtualnego, rynek wirtualny a pojęcie
rynku właściwego

2 0

22. Organizacja systemu ochrony konkurencji i konsumentów 2 0

33. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 2 0

34. Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Podstawowe pojęcia ochrony konkurencji i konsumentów w praktyce, w tym: przedsiębiorca,
konsument, rynek właściwy, konkurent, pozycja dominująca 2 0

3
2. Instrumenty publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym (zajęcia
praktyczne) 2 0

3
3. Instrumenty prywatnoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym (zajęcia
praktyczne) 2 0

2
4. Postępowania w przypadku naruszenia reguł konkurencji i interesów konsumentów na rynku
wirtualnym (zajęcia praktyczne) 2 0

Wykład z prezentacją multimedialną, Ćwiczenia - zajęcia praktyczne (praca z tekstami aktów prawnych,
orzecznictwem sądów i organów administracji, praca z tekstami z zakresu prawa, kazusy, dyskusja, praca w grupach,
prezentacja multimedialna)

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:
Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie
otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do
uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego. Forma i
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Lubasz, D. (2013): Handel elektroniczny. Bariery prawne, LexisNexis, Warszawa

Powałowski, A. (red.) (2020): Publiczne prawo gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa

Targański, B. (2010): Ochrona konkurencji w działalnosci platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

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

Osajda, K. (red.) (2019): Komentarze prawa prywatnego, t. VIII: Prawo konsumenckie, C.H.Beck, Warszawa

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

Szwaja, J. (red.) (2019): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

ocenianie kolokwium, jak powyżej co do sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym Ważona

2
ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

2
ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wirtualnym
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

ochrona prawna baz danych i programów komputerowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_57N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Prowadzący zajęcia: mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Cele przedmiotu:
Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z problematyki ochrony prawno autorskiej programów komputerowych oraz
baz danych. Nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie  przesłanek ochrony prawno autorskiej, elementów chronionych
jak i niechronionych.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów prywatnych
zajmujących się ochroną informacji i prawnymi
aspektami funkcjonowania Internetu w zakresie ochrony
prawnej baz danych i programów komputerowych

K_W031 EP1

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne
z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie ochrony
prawnej baz danych i programów komputerowych oraz
prawa ochrony informacji z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

K_U151 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z ochroną prawną baz danych i
programów komputerowych,  funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona prawna baz danych i programów komputerowych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Wprowadzenie do baz danych, czym są bazy danych, rodzaje baz danych 5 0

22. Bezpieczeństwo danych, uwierzytelnianie, kontrola dostępu 5 0

23. Program komputerowy jako utwór-ochrona prawnoautorska 5 0

24. Elementy programu komputerowego chronione i niechronione 5 0
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25. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego 5 0

56. Treść autorskich praw osobistych do programu komputerowego 5 0

57. Patent, prawo własności przemysłowej, wynalazek 5 0

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski (2012): Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Sztobryn (2014): Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Wolters
Kluwer, Warszawa

W. Chomiczewski Witold, D. Lubasz, M. Namysłowska (2013): Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco: - ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów, - ocena dostateczna plus
od 65% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów, - ocena dobra plus od 85%
maksymalnej liczby punktów, - ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ochrona prawna baz danych i programów komputerowych Ważona

5
ochrona prawna baz danych i programów komputerowych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

ochrona wirtualnych dóbr osobistych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_14N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA TOMCZYK

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANA TOMCZYK

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regułami ochrony dóbr osobistych w Internecie w
polskim systemie prawnym. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawa w celu oceny zachowania w
Internecie, budzącego wątpliwości co do zagrożenia względnie naruszenia dóbr osobistych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z prawa cywilnego części ogólnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie pojęcie i katalog dóbr osobistych i reguły
odpowiedzialności za ich naruszenie w Internecie. K_W111 EP1

Zna i rozumie zagrożenia związane z aktywnością w
Internecie w dobie globalizacji. K_W132 EP2

Zna i rozumie ideę społeczeństwa informacyjnego oraz
dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie
wirtualnych dóbr osobistych.

K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi prawidłowo intepretować przepisy prawne z
zakresu ochrony dóbr osobistych oraz konsekwencje ich
naruszenia, a także potrafi komunikować się z
otoczeniem prawidłowo wykorzystując zdobytą wiedzę.

K_U01
K_U071 EP4

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie danego
stanu faktycznego. K_U062 EP5

Potrafi wykorzystując nabytą wiedzę poprawnie i
logicznie uzasadnić ustnie oraz pisemnie przyjęte
rozwiązanie.

K_U163 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do wypełniania zobowiązań zawodowych i
społecznych uwzględniając aspekty prawne
podejmowanych działań.

K_K051 EP7

Jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu, w
tym anonimowością sprawców naruszeń dóbr
osobistych.

K_K042 EP8

Jest gotów w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej
wiedzy i umiejętności wyznaczyć kierunki własnego
rozwoju.

K_K013 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: ochrona wirtualnych dóbr osobistych

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Pojęcie i katalog dóbr osobistych, w tym ochrona czci, wizerunku, prywatności (z uwzględnieniem
prawa do prywatności osób publicznych, oraz prawa do bycia zapomnianym). 4 0

4
2. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Katalog niemajątkowych i
majątkowych środków ochrony dóbr osobistych. Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie, w
tym odpowiedzialność anonimowych sprawców.

4 0

13. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a prawo prasowe. 4 0

24. Naruszenie dóbr osobistych osób prawnych. 4 0

2
5. Ustalenie prawa właściwego w sprawach o naruszenie dobra osobistego z elementem
transgranicznym. 4 0

86. Projekt pisma procesowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. 4 0

Prezentacja multimedialna., Praca w grupach., Case study., Przygotowanie pism.Metody kształcenia

M. Pazdan  (2018): [w:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, komentarz do art. 23 i 24 k.c.,
Legalis, nd

P. Machnikowski  (2019): [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, komentarz do art. 23 i 24 k.c.,
Legalis, nd

Z. Radwański, A. Olejniczak (2019): Prawo cywilne – część ogólna, s. 160-189, 128, 197-199, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

M. Pazdan (2012): [w:] Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego tom 1, red. M. Safjan, s. 1229-1288., C.H.
Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz z projektu pisma
procesowego. Sprawdzian jest w formie testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą
prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych
punktów: 14/15 pkt: ocena 5,0; 13,5 pkt: ocena 4,5; 12/13 pkt: ocena 4,0; 10,5 pkt: ocena 3,5; 9/10 pkt: ocena 3,0;
poniżej 9 pkt: ocena 2,0. Projekt pisma procesowego sporządzany jest na zajęciach w oparciu o przedstawiony stan
faktyczny. Ocena z projektu uzależniona jest od zachowania elementów formalnych pisma procesowego, a także
elementów merytorycznych, zwłaszcza sposób uzasadnienia zgłoszonych żądań: 5.0 bardzo dobry (bdb): praca z
dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów; 4.5 dobry plus (db+): praca powyżej średniego standardu: z pewnymi
błędami; 4.0 dobry (db): praca generalnie solidna z zauważalnymi błędami; 3.5 dostateczny plus (dst+): praca
zadowalająca, ale ze znaczącymi brakami; 3.0 dostateczny (dst): praca spełnia minimalne kryteria; 2.0 niedostateczny
(ndst): praca nie spełnia minimalnych kryteriów. Dodatkowy wpływ na ocenę z zajęć ma również frekwencja na
zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zajęć stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianu, projektu oraz aktywności na
zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona wirtualnych dóbr osobistych Ważona

4 ochrona wirtualnych dóbr osobistych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW KATNER

Cele przedmiotu:
Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z własności intelektualnej, z własności przemysłowej, z ustaw o prawie
autorskim i praw pokrewnych. Nabyć wiedzę i umiejętności tworzenia własności intelektualnej i zapoznać się z
metodami twórczości

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej K_W081 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny
stopnia wiarygodności i rzetelności źródła
pozyskiwanych informacji w oparciu o posiadaną wiedzę
co do reguł prawnych dotyczących ochrony własności
intelektualnej w prawie polskim, europejskim i
międzynarodowym

K_U051 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z
zakresu ochrony własności intelektualnej.

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej w prawie krajowym i międzynarodowym 1 0

12. Zasady prawa autorskiego 1 0

13. Utwór w teorii i praktyce. Rodzaje utworów 1 0

24. Autorskie prawa osobiste i majątkowe w systemie dualistycznym na przykładzie prawa polskiego 1 0

15. Wykonywanie i zmiana podmiotu praw autorskich 1 0

1
6. Zagadnienia szczegółowe związane z prawem własności intelektualnej. Własność przemysłowa,
ochrona przed nieuczciwą konkurencją 1 0

1/2



17. Ochrona własności intelektualnej w prawie cywilnym i prawie karnym 1 0

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisówMetody kształcenia

Barta J., Markiewicz R.(red.) : Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, 2019

Katner W.J. (red) (2017): : Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer , Warszawa
Literatura podstawowa

Golat R. (2018): Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa

Matlak A. (red.) (2007): Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny składający się z pięciu pytań otwartych. Warunki zaliczenia: każde pytanie
oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej
na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania poszczególnych ocen końcowych
przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



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

Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_7N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
To familiarise students with ODRs essence, in particular when it comes to its application to disputes in internet
transactions

Wymagania wstępne: Basic knowledge of civil procedural law.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student has advanced knowledge and understanding
of legal concepts and terminology in the area of the
functioning of online dispute resolution K_W111 EP1

The student has advanced knowledge and understanding
of how substantive and procedural law (administrative,
civil and criminal) functions, in particular when it comes
to online alternative dispute resolution.

K_W132 EP2

umiejętności

The student uses his knowledge to apply basic
techniques, methods and tools to draft regulations and
partial solutions on application of ODR, e.g. in internet
trading practice.

K_U081 EP3

The student is able to take part in the process of
resolving a civil dispute by presenting and assessing
different opinions and discussing them.

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

The student is ready to identify and solve problems
related to the functioning of ODR in his or her
professional life.

K_K041 EP5

The student is ready to think and act creatively and in an
entrepreneurial manner, participating in preparation of
community projects that popularise the use of ODR as an
alternative to the classical model of resolving civil
disputes.

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania sporów online)

1/3



Forma zajęć: konwersatorium

51. The concept of alternative methods of solving civil disputes 6 0

52. ODR?s essence and application 6 0

53. Contemporary methods of applying ODR 6 0

54. ODR?s personal aspects 6 0

55. ODR?s development trends 6 0

56. ODR and artificial intelligence 6 0

Analysis of the current legal status, analysis of facts with a discussion and preparation of pleadings or other useful
documents, multimedia presentationMetody kształcenia

Bazylińska-Nagler J.  (2013): Internetowy system rozstrzygania transgranicznych sporów konsumenckich w prawie Unii
Europejskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Mania K. (2010): ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 1, s. 73-83
Literatura podstawowa

Mania K.  (2010): ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2010, nr 2, s. 70-79.

Wojcieszczak A. (2015): Online Dispute Resolution : przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Człowiek
społeczny w przestrzeni Internetu 2015, t. 4., s. 25-31.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

The final grade is the grade awarded for a single-answer test (maximum 20 closed-ended questions, open questions
or questions about fact to be chosen by the teacher).
1 point for each correct answer.
Calculation of the final grade:
50% and below - 2.0
more than 50% - 3.0
more than 60% - 3.5
more than 70% - 4.0
more than 80% - 4.5
more than 90% - 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Grade received at the test is the final course grade.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania
sporów online)

Ważona

6
Online Dispute Resolution (alternatywne metody rozwiązywania
sporów online) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

pieniądz elektroniczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_40N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA KOWALEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr EWA KOWALEWSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności identyfikowania i analizowania podstawowych zagadnień wynikających z ustawy o usługach
płatniczych, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania pieniądza elektronicznego.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania rynku finansowego w Polsce oraz zasad nadzoru nad tym rynkiem.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
(o charakterze prawnym i pozaprawnym) funkcjonowania
systemu pieniężnego w Polsce

K_W13
K_W151 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, a także zasady funkcjonowania rynku
usług płatniczych z wykorzystaniem dostępnych form
pieniądza elektronicznego.

K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
w zakresie funkcjonowania rynku usług płatniczych, w
szczególności zaś w zakresie pieniądza elektronicznego.
Potrafi dokonywać oceny i podejmuje dyskusje na temat
przyjętych rozwiązań prawnych w zakresie pieniądza
elektronicznego.

K_U01
K_U091 EP3

Student posiada umiejętność samodzielnej oceny reguł
prawnych i organizacyjnych na rynku usług płatniczych. K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, przede wszystkim treści odnoszących się do
kierunku rozwoju pieniądza elektronicznego.

K_K011 EP5

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem obrotu
bezgotówkowego, pieniądza elektronicznego transakcji
płatniczych w Internecie. Identyfikuje samodzielnie
zagrożenia.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: pieniądz elektroniczny

Forma zajęć: wykład

11. Źródła prawa w zakresie systemu pieniężnego 2 0

12. Definicja pieniądza na gruncie obowiązującego ustawodawstwa 2 0

13. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w Polsce 2 0

14. Emisja pieniądza - rola Narodowego Banku Polskiego 2 0

15. Regulacja prawna funkcjonowania pieniądza elektronicznego w Polsce i w Unii Europejskiej 2 0

26. Wydawanie, wykup i dystrybucja pieniądza elektronicznego 2 0

27. Zasady tworzenia i działalności instytucji pieniądza elektronicznego 2 0

18. Rachunek płatniczy, umowa o usługi płatnicze i umowa o wydawanie pieniądza elektronicznego 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego 2 0

12. Znaczenie usług płatniczych w obrocie bezgotówkowym 2 0

13. Rola krajowych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego 2 0

14. Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych 2 0

25. Transakcje płatnicze i ich autoryzacja 2 0

26. Bezpieczeństwo w zakresie obrotu pieniądzem elektronicznym 2 0

27. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych 2 0

Wykład problemowy, Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją, Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych, Analiza poglądów doktryny prawa administracyjnegoMetody kształcenia

A. Zalcewicz, B. Bajor (2016): Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

T.R. Smus (2010): Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

B. Świecka (2012):  Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa

M. Grabowski (2013):  Instrumeny płatnicze, CeDeWu, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %, - na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę
4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%. Zaliczenie wykładu następuje w drodze: testu jednokrotnego wyboru oraz pytań
otwartych. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Zasady oceniania są następujące: - na ocenę 3,0 od 50 %,
- na ocenę 3,5 od 65 %, - na ocenę 4,0 od 75 %, - na ocenę 4,5 od 85 %, - na ocenę 5 od 90%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 pieniądz elektroniczny Ważona

2 pieniądz elektroniczny [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

2 pieniądz elektroniczny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

podstawy archiwizacji dokumentów i danych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_11N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: mgr inż. Maria Motyka [vacat]

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizacji
dokumentów i danych

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać ogólną wiedzę na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i
zasady funkcjonowania organów władzy publicznej w
zakresie archiwizacji dokumentów

K_W021 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie
informatyzacji w obszarze archiwizacji dokumentów

K_W072 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych w
aspekcie stosowania prawidłowych reguł archiwizacji
dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym

K_W103 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować proces archiwizacji
dokumentów w sektorze publicznym i prywatnym z
wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie problemów
dotyczących złożonych i nietypowych problemów
związanych z archiwizacją dokumentów

K_U062 EP5

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
posegregować i oznaczyć dokumenty w zakresie
niezbędnym do podjęcia prawidłowej decyzji co do zasad
ich archiwizacji

K_U113 EP6

1/3



kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym
i prywatnym, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania zawodu
nie tylko w aspekcie merytorycznym, ale również w
aspekcie prawidłowego zbierania, przetwarzania i
archiwizowania dokumentów

K_K022 EP8

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów odnoszących się do
archiwizacji dokumentów oraz do zasięgania opinii
ekspertów w tym pracowników Archiwum Państwowego
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy archiwizacji dokumentów i danych

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i
dokumentami elektronicznymi, przepisy kancelaryjne 6 0

2
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 6 0

23. Kategorie archiwalne dokumentacji 6 0

2
4. Tryb przekazywania dokumentacji na nośniku papierowym akt spraw zakończonych z komórek
organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt 6 0

25. Archiwizacja, klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji 6 0

26. Tryb udostępniania oraz przechowywania akt w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem 6 0

27. Brakowanie akt 6 0

28. Organizacja oraz zadania archiwum zakładowego i składnicy akt 6 0

29. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego 6 0

210. Archiwa Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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Pustuła Z.  (2006): Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik , Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa

Regliński A. (2015): Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych , Presscom, Warszawa
Literatura podstawowa

Regliński A.  (2013): Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja
archiwalna w praktyce , Presscom, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 podstawy archiwizacji dokumentów i danych Ważona

6
podstawy archiwizacji dokumentów i danych [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

podstawy informatyki śledczej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_7N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROL SROKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie studentów z terminologią, podstawowymi pojęciami, uwarunkowaniami prawnymi, narzędziami
oraz praktyką informatyki śledczej. Student będzie umiał prawidłowo zastosować podstawowe narzędzia informatyczne
diagnostyczne odnoszące się do weryfikacji aktywności w Internecie użytkownika komputera.

Wymagania wstępne: Zaliczony przedmiot: Systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje
informatyki śledczej oraz jej relacje do innych nauk K_W011 EP1

zna uwarunkowania prawne informatyki śledczej,
definicje, podstawowe metody, techniki, narzędzia i
materiały stosowane przy zabezpieczaniu
elektronicznego materiału dowodowego oraz główne fazy
śledztwa informatycznego.

K_W052 EP2

umiejętności

umie dobrać i wykorzystać narzędzia informatyczne
potrzebne do przeprowadzenia śledztwa K_U171 EP3

Potrafi identyfikować i zabezpieczać elektroniczne
dowody winy, oraz formułować wnioski z
informatycznego śledztw

K_U122 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz uwzględnia
interdyscyplinarność informatyki śledczej i jej szybki
rozwój

K_K011 EP5

Jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów w
rozwiązywaniu trudnych problemów informatyki śledczej K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy informatyki śledczej

Forma zajęć: laboratorium

11. Informatyka śledcza jako dyscyplina naukowa. Podstawowe definicje, uwarunkowania prawne 5 0

22. Bezpieczeństwo informacji - poufność, dostępność, integralność. 5 0

2
3. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, definicje podstawowych pojęć (zasoby informacyjne,
podatność, zagrożenia, incydent, zabezpieczenia 5 0
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24. Metody uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do informacj 5 0

3
5. Przestępstwa komputerowe - Identyfikacja, zabezpieczanie i przechowywanie dowodów
elektronicznych na miejscu przestępstwa i w laboratorium badawczym. 5 0

16. Środki techniczne i programowe oraz metody wykorzystywane w pracy informatycznego śledczego 5 0

37. Główne fazy śledztwa. Identyfikacja dowodów elektronicznych w sieciach teleinformatycznych 5 0

2
8. Procedury uruchamiania wybranych systemów operacyjnych, analiza rejestru i dziennika zdarzeń,
odtwarzanie sekwencji zdarzeń 5 0

2
9. Procedura analizy dochodzeniowo-śledczej nośników danych, rozpoznawanie typów, rekonstrukcja i
analiza zawartości plików zawierających potencjalne dowody, interpretacja dzienników zdarzeń aplikacji
i logów systemowych

5 0

2
10. Zabezpieczanie dowodów - wykonywanie obrazów dysków z zapewnieniem ich integralności,
poszukiwanie ukrytych dowodów. 5 0

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Altheide C., Carvey H.  (2014): Informatyka śledcza. Przewodnik po narzędziach open source, Helion, Warszawa

Kołowski J. G. (2013): Hacking i informatyka śledcza – wstęp, SELF-PUBLISHER, Warszawa
Literatura podstawowa

Kalinowski A.  (2011): Metody Inwigilacji i Elementy Informatyki Śledczej, CSH, Kwidzyn

Ziaja A. (2017): Praktyczna analiza powłamaniowa aplikacja webowa w środowisku Linux, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z
ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 podstawy informatyki śledczej Ważona

5 podstawy informatyki śledczej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy marketingu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3433_31N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 ćwiczenia 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA SZWAJLIK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA WIŚCICKA-FERNANDO

Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i narzędzi marketingowych wykorzystywanych w działalności firmy.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować podstawowe narzędzia i mechanizmy marketingowe, w szczególności w
zakresie działalności gospodarczej odnoszącej się do pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Wymagania wstępne: Zna i rozumie podstawowe zagadnienie związane z rynkiem i funkcjonowaniem firmy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia marketingowe,
koncepcję marketingu K_W141 EP1

Zna podstawowe założenie segmentacji rynku K_W152 EP2

Zna podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich
właściwe zastosowania w działaniach organizacji
biznesowych

K_W163 EP3

umiejętności

Potrafi zanalizować otoczenie firmy i określić cechy
przyjętej koncepcji marketingowej

K_U06
K_U161 EP4

Potrafi  dokonać segmentacji według różnych kryteriów K_U11
K_U202 EP5

Potrafi zaplanować instrumenty marketingowe K_U11
K_U203 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do dokonania samooceny własnych
kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności K_K011 EP7

Jest gotów myśleć i działać w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K052 EP8

Jest gotów dostrzegać i formułować problemy moralne i
dylematy etyczne w zakresie pracy własnej i zespołowej K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy marketingu

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Istota marketingu i jego rola w działalności firmy. Ewolucja marketingu 1 0

22. Analiza otoczenia marketingowego 1 0
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13. Proces wyboru rynku docelowego 1 0

24. Produkt jako element marketingu mix 1 0

15. Strategie cenowe 1 0

16. Dystrybucja w ujęciu marketingowym 1 0

27. Instrumenty promocji i możliwości ich zastosowania 1 0

Zajęcia prowadzone z prezentacjami multimedialnymi, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja
multimedialna, case studyMetody kształcenia

L. Garbarski (2011):  Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa

L. Garbarski, I. Rutkowski,W. Wrzosek (2001): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

Ph. Kotler,G. Armstrong  (2012): Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (2018): Marketing w erze technologii cyfrowych, PWN, Warszawa

D. Berkley (2009): Marketing internetowy w małej firmie, Onepress Small Business, Gliwice

D. Patten (2005): Skuteczny marketing w małej firmie,  Onepress Small Business, Gliwice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena składa się z dwóch elementów oceny z zajęć oraz oceny ze sprawdzianu.
Sprawdzian to test jednokrotnego wyboru  (od 20- 25 pytań) 1 punkt za każdą odpowiedź. Student otrzymuje ocenę
dostateczną jeśli otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia z testu jednokrotnego wyboru.
Na ocenę z zajęć składają się aktywności tj. obecność, aktywność na zajęciach, zadania. Ocena wyliczana jest na
podstawie wartości procentowych uzyskanych z poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia wyników cząstkowych (sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu).

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy marketingu Ważona

1 podstawy marketingu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_46N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 73
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów wiedzy oraz określonych umiejetności z zakresu podstaw funkcjonowania procedury
cywilnej. Zapoznanie studentów z problematyką rozpoznawania i rozstrzygania sporów cywilnych.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu prawoznawstwa i analiza podstaw postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa cywilnego
procesowego, w szczególności w zakresie aktywności
ludzkiej w Internecie oraz w obszarze powództw w
zakresie nieuprawnionego pozyskiwania i przetwarzania
informacji.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw człowieka, w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym prowadzącym do wszczęcia
postępowania cywilnego.

K_W062 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność samodzielnego
formułowania i proponowania, opartych na analizie
danego zjawiska społecznego, rozwiązań złożonych i
nietypowych problemów prawnych lub organizacyjnych
w związku z juz toczącym się lub mogącym się toczyć
postępowaniem cywilnym.

K_U061 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw człowieka, w szczególności prawa do
informacji oraz zagrożeń dla tych praw związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz nieuprawnionym
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o różnym
statusie prawnym na potrzeby postępowań sądowych

K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym na potrzeby postępowań
sądowych

K_K041 EP5
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy postępowania cywilnego

Forma zajęć: wykład

2
1. Ogólna charakterystyka procedury cywilnej (termin, źródła, systematyka, zasady, wskazanie na inne
procedury sądowe). 3 0

2
2. Podmioty postępowania (sąd i jego właściwość, powód, pozwany, uczestnik postępowania, podmioty
"szczególne", reprezentacja w procesie). 3 0

23. Przedmiot postępowania (rodzaje powództw). Czynności procesowe - pojęcie i rodzaje. 3 0

24. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (postępowanie dowodowe, rodzaje wyroków). 3 0

25. Zaskarżanie orzeczeń sądowych (środki zwyczajne i nadzwyczajne). 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Pisanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia. 3 0

42. Przygotowywanie formularzy procesowych. 3 0

123. Rozwiązywanie w grupach problemów opartych na stanach faktycznych. 3 0

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście procedury cywilnej.

Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją

Metody kształcenia

J. Studzińska, P. Cioch (2019): Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska (2020): Postępowanie cywilne. Kompendium, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

K. Flaga-Gieruszyńska (red.) (2019): Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników
procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe,,
C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin (max. 9 pkt) - punktacja:
5,0 - 8,5-9,0 pkt
4,5 - 7,75-8,25 pkt
4,0 - 6,5-7,5 pkt
3,5 - 5-6,25 pkt
3,0 - 4,75 pkt

Kolokwium (max. 9 pkt):
5,0 - 8,5-9 pkt
4,5 - 7,5-8 pkt
4,0 - 6,5-7 pkt
3,5 - 5,5-6 pkt
3,0 - 5 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z egzaminu stanowi 0,8 oceny z przedmiotu, ocena z
kolokwiumstanowi 0,2 oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy postępowania cywilnego Ważona

3 podstawy postępowania cywilnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,20

3 podstawy postępowania cywilnego [wykład] egzamin 0,80

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

49Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

50Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_52N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 64
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 6

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ PILARCZYK

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ PILARCZYK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teorią postępowania karnego.
Opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu  postępowania karnego.
Opanowanie umiejętności wyszukiwania aktualnie obowiązujących przepisów postępowania karnego, jak również
orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość prawa karnego.
Podstawowa umiejętność wyszukiwania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa karnego
procesowego, w szczególności w zakresie aktywności
ludzkiej w Internecie oraz w obszarze pozyskiwania i
przetwarzania informacji.

K_W131 EP1

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa karnego procesowego.

K_U072 EP5

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
nauk prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki formułowania, analizowania i
rozstrzygania złożonych i nietypowych  problemów
zawodowych.

K_U143 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia.

K_K011 EP7

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K032 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy postępowania karnego

Forma zajęć: wykład

2

1. Uczestnicy postępowania karnego

4 0

2

2. Postępowanie przygotowawcze

4 0

2
3. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

4 0

2
4. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

4 0

1
5. Postępowania szczególne

4 0

1
6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Uczestnicy postępowania karnego

4 0

2
2. Dowody w procesie karnym

4 0

2

3. Środki przymusu

4 0

2
4. Czynności procesowe

4 0

1
5. Postępowanie przygotowawcze

4 0

2
6. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

4 0

2
7. Postępowanie przed sądem drugiej instancji

4 0

2
8. Postępowania szczególne

4 0

1
9. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

4 0

Analiza teorii prawa karnego procesowego połączona z interpretacją przepisów kodeksu postępowania karnego.
Analiza obecnego stanu prawnego. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja multimedialna, praca w grupach, case
study.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może otrzymać maksymalnie 10 pkt: 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 5 pkt: ocena 2.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z egzaminu (0.6) i oceny z ćwiczeń (0.4)
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C. Kulesza, P. Starzyński (2020): Postępowanie karne, C.H.Beck, Warszawa

J. Skorupka (red.) (2018): Proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Zagrodnik (red.) (2020): Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, C.H.Beck, Warszawa

P. Hofmański, S. Waltoś (2018): Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

31Przygotowanie się do zajęć 0

40Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 podstawy postępowania karnego Ważona

4 podstawy postępowania karnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

4 podstawy postępowania karnego [wykład] egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy prawa administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_37N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 72
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Opanowanie podstaw teoretycznych prawa administracyjnego jak i umiejętności praktycznego zastosowania
interpretowania regulacji administracyjnoprawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej

K_W021 EP1

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady z zakresu elektronicznego prawa
administracyjnego materialnego

K_W112 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa administracyjnego
materialnego

K_W133 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawa
administracyjnego materialnego

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa administracyjnego
materialnego

K_U072 EP5

student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie K_U163 EP6

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa K_K072 EP8

jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy K_K053 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa administracyjnego

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie, funkcja i podziały prawa administracyjnego 2 0

22. Źródła prawa administracyjnego 2 0

13. Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej 2 0

24. Formy działania administracji publicznej 2 0

25. Kontrola administracji publicznej 2 0

16. Prawo do dobrej administracji 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Dostęp do informacji publicznej 2 0

12. Ochrona danych osobowych 2 0

13. Obywatelstwo 2 0

14. Ewidencja ludności 2 0

15. Prawo o cudzoziemcach (wybrane zagadnienia) 2 0

16. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wybrane zagadnienia) 2 0

17. Prawo budowlane (wybrane zagadnienia) 2 0

28. Prawo gospodarowania nieruchomościami (wybrane zagadnienia) 2 0

29. Ochrona gruntów rolnych i leśnych (wybrane zagadnienia) 2 0

110. Prawo geologiczne i górnicze (wybrane zagadnienia) 2 0

111. Prawo wodne (wybrane zagadnienia) 2 0

212. Prawo zagospodarowania przestrzeni (wybrane zagadnienia) 2 0

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
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J. Jagielski, M. Wierzbowski (2019): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

J. Stelmasiak, M. Zdyb (2020): Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia
materialnego prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

B. Orlik, A. Puczko, (2012): Prawo administracyjne. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

J. Zimmermann (2018): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

37Przygotowanie się do zajęć 0

39Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

50Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa administracyjnego Ważona

2 podstawy prawa administracyjnego [wykład] egzamin 1,00

2 podstawy prawa administracyjnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy prawa cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_30N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 71
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 7

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI

Cele przedmiotu:

Zrozumienie miejsca i roli prawa cywilnego w systemie prawa i obrocie prawnym. Poznanie podstawowych instytucji
prawa cywilnego (część ogólna i zobowiązania). Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z
zakresu prawa cywilnego stosowania  prawa  oraz dokonywania podstawowych czynności cywilnoprawnych. Zdobycie
wiedzy o dokonywaniu czynności prawnych przez Internet i przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
oraz obrocie prawnym dokonywanym w Internecie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowej siatki pojęciowej i zagadnień z zakresu prawoznawstwa i logiki prawniczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk
prawnych w szczególności znaczenie części ogólnej
kodeksu cywilnego, ich miejsce w systemie nauk i relacje
do innych nauk w zakresie funkcjonowania Internetu oraz
pozyskiwania i przetwarzania informacji o różnym
statusie prawnym

K_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji w zakresie problematyki
funkcjonowania sieci Internet przez pryzmat zagadnień
części ogólnej prawa cywilnego

K_W052 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji  w języku polskim i języku
obcym oraz rozumie znaczenie instytucji prawa
cywilnego

K_W113 EP3
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umiejętności

potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę oraz
prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
części ogólnej kodeksu cywilnego oraz ich wpływ na
kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

potrafi brać udział w debacie dotyczącej problematyki
dokonywania czynności prawnych w Internecie,
przedstawiając i oceniając różne stanowiska oraz
dyskutując o nich

K_U102 EP5

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie w zakresie
problematyki funkcjonowania sieci Internet przez
pryzmat zagadnień części ogólnej prawa cywilnego

K_U163 EP6

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w
zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów również w zakresie
prawa cywilnego w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K_K032 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa cywilnego

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie, systematyka i źródła prawa cywilnego. 1 0

1
2. Stosunek cywilnoprawny: pojęcie stosunku cywilnoprawnego (w tym podmiot, przedmiot i treść
stosunku cywilnoprawnego), zdarzenia cywilnoprawne. 1 0

1
3. Osoby fizyczne: osoba fizyczna jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna i zdolność do
czynności prawnych osoby fizycznej, cechy indywidualizujące osobę fizyczną, stan cywilny, miejsce
zamieszkania, dobra osobiste i ich ochrona. Ochrona dóbr osobistych w Internecie.

1 0

1
4. Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, nazwa, siedziba, przedmiot działania, rodzaje osób prawnych,
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej, rejestry osób prawnych, dobra
osobiste osób prawnych. Jednostki z art. 331 k.c.

1 0

1
5. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: uwagi ogólne, kategorie przedmiotów stosunków
cywilnoprawnych. 1 0

2

6. Czynności prawne: pojęcie czynności prawnej, dokonywanie czynności prawnych przez Internet,
oświadczenia woli i ich wykładnia, wady oświadczenia woli, treść czynności prawnej, rodzaje czynności
prawnych, forma czynności prawnych w szczególności forma dokumentowa, podpis elektroniczny,
sposoby zawierania umów w tym on-line, wadliwość czynności prawnych i jej skutki. Warunek i termin.

1 0

17. Przedstawicielstwo: istota i rodzaje przedstawicielstw, pełnomocnictwo, prokura. 1 0

2
8. Przedawnienie i terminy zawite: istota i skutki przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu
przedawnienia, terminy zawite i ich rodzaje. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Ochrona dóbr osobistych w Internecie. 1 0

12. Dokonywanie czynności prawnych przez Internet. 1 0

13. Zawieranie umów na odległość. 1 0

1
4. Zawieranie umów przez podmioty profesjonalne przez Internet (w szczególności tryb ofertowy,
negocjacje). 1 0

15. Pozycja konsumenta w przypadku umów zawieranych przez Internet. 1 0

16. Ogólne warunki umów w praktyce obrotu przez Internet. 1 0

17. Wykonanie umów w ogólności. 1 0

18. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych 1 0

19. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań. 1 0
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110. Skutki wykonania i nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. 1 0

1
11. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstąpienia od umowy, odstępne, kara
umowna). 1 0

112. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika. 1 0

113. Skarga pauliańska. 1 0

114. Umowa sprzedaży w ogólności. 1 0

115. Rękojmia i gwarancja przy umowie sprzedaży. 1 0

Ćwiczenia: analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów, analiza stanów faktycznych z dyskusją,
case study, Wykład informacyjny z analizą stanów faktycznych z dyskusją.Metody kształcenia

Radwański Z. ,  Olejniczak A.  (2017): Prawo cywilne-część ogólna, C.H. Beck, Warszawa

Radwański Z., Olejniczak A.  (2018): Zobowiązania- część ogólna, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Waglowski P. (2005): Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Onepress, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia:
Kolokwium pisemne składające się z 2 zadań (kazusów).
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Wykład:
Egzamin pisemny składający się z 2 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każde
pytanie.
Warunki zaliczenia:
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami),
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami),
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),
Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa cywilnego Ważona

1 podstawy prawa cywilnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

1 podstawy prawa cywilnego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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50Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

49Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_47N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 73
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:
Opanowanie podstaw teoretycznych  postępowania administracyjnego jak i umiejętności praktycznego zastosowania i
interpretowania  proceduralnych regulacji administracyjnoprawnych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć teoretycznoprawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
instytucje prawne w zakresie prawa i postępowania
administracyjnego

K_W131 EP1

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i
obowiązki organów administracji publicznej K_W022 EP2

umiejętności

student potrafi  wykorzystując posiadaną wiedzę
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące zagadnień w obszarze prawa i postępowania
administracyjnego

K_U161 EP3

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa

K_U072 EP4

kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP5

student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Forma zajęć: wykład

21. Przedmiot postępowania administracyjnego 3 0
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22. Organ prowadzący postępowanie administracyjne 3 0

23. Wyłączenie pracownika albo organu 3 0

24. Uczestnicy postępowania administracyjnego 3 0

25. Administracyjne kary pieniężne 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zasady postępowania administracyjnego 3 0

32. Postępowanie dowodowe 3 0

23.  Zawieszenie i umorzenie postępowania 3 0

24. Decyzja, postanowienie i ugoda 3 0

35. Odwołanie i zażalenie 3 0

36. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 3 0

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych oraz poglądów doktryny.
Analiza wybranych stanów faktycznych i opracowywanie projektów rozstrzygnięć organów I
instancji. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach odwoławczych i
nadzwyczajnych. Rozwiązywanie kazusów z zakresu postępowania administracyjnego.
Prezentacja multimedialna..

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań
Ćwiczenia zaliczane w formie testu jednokrotnego wyboru
20 pytań

W każdym przypadku, za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu
W przypadku poprawki oceną z przedmiotu jest średnią ocen z pierwszego i drugiego terminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy prawa i postępowania administracyjnego Ważona

3
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

3
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Jagielski, M. Wierzbowski (2019): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

M. Wierzbowski (2019): Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

R. Hauser, M. Wierzbowski (2019):  Postępowanie administracyjne. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

120Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy prawa karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_38N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 72
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 7

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARIUSZ NAWROCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIUSZ NAWROCKI

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych instytucji prawa karnego materialnego. Przez ogólną charakterystykę zasad, na których
oparte zostało prawo karne, i właściwych jemu podstawowych instytucji, dotyczących odpowiedzialności karnej w
polskich kodyfikacjach karnych, wyrobienie umiejętności posługiwania się przepisami w konkretnych sytuacjach
(zwłaszcza w zakresach spraw związanych z administracją publiczną). Kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości dotyczące prawa, istoty i wyodrębniania prawa karnego jako gałęzi prawa, problematyki
odpowiedzialności karnej i przestępczości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter
odpowiedzialności karnej i akty prawne ją normujące. K_W131 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu definicje
przestępstwa w rozumieniu prawa karnego i opisuje jego
elementy strukturalne. Określa i wyjaśnia podstawowe
zasady dotyczące odpowiedzialności karnej w polskim
systemie prawnym.

K_W112 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kryteria opisania w
polskim prawie karnym zachowań jako czynów
zabronionych w konsekwencji przestępstw oraz
charakteryzuje konsekwencje uznania zachowania
sprawcy za przestępstwo.

K_W133 EP3

umiejętności

Potrafi wskazać i porządkuje kluczowe instytucje
warunkujące odpowiedzialność karną w prawie polskim. K_U011 EP4

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść
przepisów prawnych dotyczących kluczowych instytucji
prawa karnego.

K_U012 EP5

Potrafi praktycznie posługiwać się aparatem pojęciowym
właściwym dla prawa karnego. K_U073 EP6

Potrafi w nowym stanie prawnym (przy zmianie
przepisów) wyprowadzać wnioski dotyczące nowej litery
prawa.

K_U014 EP7
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kompetencje społeczne

Jest gotów przy zmieniającym się stanie prawnym do
stałego pogłębiania wiedzy na temat podstaw i kryteriów
odpowiedzialności karnej.

K_K011 EP8

Jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania
zawodu, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych w zakresie podstaw prawa karnego.

K_K022 EP9

Jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozwiązywania problemów związanych z potencjalną
możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
za zachowania własne, jak i osób sobie podległych.

K_K043 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa karnego

Forma zajęć: wykład

21. Charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa i jego miejsce w systemie prawnym. 2 0

22. Główne zasady prawa karnego i odpowiedzialności karnej. 2 0

23. Struktura i omówienie elementów przestępstwa. 2 0

24. Sankcje w prawie karnym, ich charakterystyka i wymiar. 2 0

25. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych z części szczególnej kodeksu karnego. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

7

1. Problematyka nauki o przestępstwie, a w jej ramach omówienie m.in. elementów struktury
przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność, karygodność, wina), okoliczności dekompletujących
strukturę przestępstwa (kontratypy, okoliczności wyłączające winę), form popełnienia przestępstwa
(stadialnych oraz tzw. zjawiskowych), zbiegów przepisów i przestępstw.

2 0

7

2. Problematyka nauki o karze, a w jej ramach omówienie m.in. pojęcia kary, rodzajów kar (grzywna,
ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie
wolności), środków karnych, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, dyrektyw sądowego
wymiaru kary, zagadnień nadzwyczajnego wymiaru kary (nadzwyczajne złagodzenie kary oraz
nadzwyczajne obostrzenie kary), kwestii przedawnienia i zatarcia skazania.

2 0

63. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych z części szczególnej kodeksu karnego. 2 0

Wykład:
- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
Ćwiczenia:
- prezentacja multimedialna,
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin z treści przekazanych podczas wykładu
Sprawdzian z treści przekazanych podczas ćwiczeń
Egzamin i prawdzian w formie testu

Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
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Bojarski M. (red.) (2017): Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa

Warylewski J.  (2017): Prawo karne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Grześkowiak A. (red.), Wiak K. (red.) (2018): Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Pohl Ł.  (2019): Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

44Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa karnego Ważona

2 podstawy prawa karnego [wykład] egzamin 1,00

2 podstawy prawa karnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_27N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 12 ZO0

Razem 12 2

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy oraz umiejętności analizowania zagadnień z zakresu
przedsiębiorczości oraz wzbudzanie podstaw przedsiębiorczych.

Wymagania wstępne: BRAK

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie
działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach
wirtualnych.

K_W091 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji
gospodarczych w oparciu o zgromadzony zasób
informacji, przede wszystkim podejmowanie działań
przedsiębiorczych.

K_W142 EP2

Student zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym
jego uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne,
związane z działaniem przedsiębiorczym i inne, przy
uwzględnieniu możliwości wykorzystywania informacji
pozyskanej w Internecie oraz korzyści wynikających z
istnienia dóbr wirtualnych

K_W163 EP3

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych, w których uczestniczy, w
szczególności zjawisk społecznych i ekonomicznych
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

K_U021 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu nauk o przedsiębiorczości.

K_U072 EP5

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się, podnoszenia kwalifikacji i
kompetencji, potrafi określić i zaplanować rozwój
zawodowy.

K_U193 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu własnej wiedzy i
umiejętności z zakresu nauk o przedsiębiorczości, jest
gotów do krytycznej analizy posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunku własnego
rozwoju zawodowego, rozumie potrzebę uczenia się i
stałego podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji.

K_K011 EP7

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

K_K052 EP8

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem implementacji koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsięwzięciach
przedsiębiorczych.

K_K063 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Forma zajęć: wykład

1
1. Geneza i pojęcie przedsiębiorczości, rodzaje przedsiębiorczości, wybrane koncepcje
przedsiębiorczości 1 0

1
2. Podstawowe zagadnienia przedsiębiorczości i ekonomii - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, rynek,
kapitał 1 0

13. Uwarunkowania przedsiębiorczości 1 0

14. Kompetencje przedsiębiorcze, determinanty i sposoby rozwoju przedsiębiorstwa 1 0

15. Sektor małych i średnich przedsiębiorstwo - uwarunkowania, system i instytucje wsparcia 1 0

1
6. Innowacyjność a przedsiębiorczość - pojęcie innowacyjności, zarządzanie innowacjami w
przedsiębiorstwie, informacja a innowacyjność 1 0

17. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 1 0

18. Przedsiębiorczość akademicka (studencka) i rodzinna 1 0

2
9. Podstawowe prawne zagadnienia rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa - modele
prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania prawne 1 0

210. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przedsiębiorczości w branży prawniczej 1 0

Wykład tradycyjny/Wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (sprawdzian) składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie
otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do
uzyskania wynosi 20. Sposób obliczania oceny z zaliczenia: poniżej 11 pkt (2.0), 11-12 (3.0), 13-14 (3,5), 15-16 (4.0), 17-
18 (4,5(, 19-20 (5.0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy przedsiębiorczości Ważona

1 podstawy przedsiębiorczości [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Banasik B., Grzegorzewska - Mischka E., Wyrzykowski W. (2017): Leksykon przedsiębiorczości, wyd. Politechniki Gdańskiej,
Gdańsk

Piecuch T. (2013): Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Makieła Z. J., Stuss M. W. (red) (2018): Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja,
przedsiębiorstwo, C.H. Beck, Warszawa

Szpakowski M. (2019): Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z,, wyd. Knowledge Innovation Center sp.
z o.o., , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

12Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

poprawna polszczyzna w praktyce
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3442_29N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Prowadzący zajęcia: dr RAFAŁ SIDOROWICZ

Cele przedmiotu:
Kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się polszczyzną. Zasygnalizowanie najistotniejszych problemów w
komunikacji codziennej, wynikających z naruszenia normy językowej. Student powinien umieć identyfikować typowe
błędy we współczesnej polszczyźnie, formułować poprawnie tekst pisany i wypowiedź mówioną.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości  z gramatyki języka polskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię
umożliwiającą posługiwanie się poprawną polszczyzną K_W151 EP1

umiejętności
Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie
konstruować wypowiedzi jak i rozwiązywać problemy
językowe

K_U161 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość poziomu swoich umiejętności
językowych, jest gotów do krytycznej oceny własnych i
cudzych wypowiedzi

K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: poprawna polszczyzna w praktyce

Forma zajęć: konwersatorium

11. Odmiana nazwisk polskich. 1 0

12. Odmiana nazwisk obcych. 1 0

23. Użycie wyrazów modnych. 1 0

24. Zapożyczenia w polszczyźnie. 1 0

15. Poprawność w użyciu rzeczowników i liczebników. 1 0

16. Czasowniki i wyrazy pomocnicze. 1 0

17. Poprawność składniowa. 1 0

18. Test poprawności językowej. 1 0

Praca z tekstem, dyskusja, analiza wybranych przykładów językowych, rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia
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A. Markowski (2007): Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa

H. Jadacka (2007): Kultura języka polskiego. Fleksja, slowotwórstwo, składnia, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Markowski (red.) (2010): Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta 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

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie testu poprawności językowej.
20 zdań do poprawy. Za każde zdanie 1 punkt. Punktacja:
18-20 bdb
16-17 db+
14-15 db
12-13 dst+
10-11 dst
0-9 ndst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 poprawna polszczyzna w praktyce Ważona

1 poprawna polszczyzna w praktyce [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

praktyka
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_63N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 56 praktyka 0 Z0

Razem 0 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności w zakresie stosowanych procedur, metod organizacji pracy, umożliwiających zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych.

Wymagania wstępne: Zaliczenie wcześniej realizowanych przedmiotów programowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, w szczególności w aspekcie
działalności gospodarczej i inwestowania na rynkach
wirtualnych w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_W091 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji
gospodarczych w oparciu o zgromadzony zasób
informacji w zakresie własnych doświadczeń
zawodowych pozyskanych w ramach praktyki

K_W142 EP2

zna formy dalszego rozwoju zawodowego, w tym jego
uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne i inne,
przy uwzględnieniu możliwości wykorzystywania
informacji pozyskanej w Internecie oraz korzyści
wynikających z istnienia dóbr wirtualnych w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_W163 EP3

1/3



umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji
w zakresie własnych doświadczeń zawodowych
pozyskanych w ramach praktyki

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji w oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł
prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w prawie
polskim, europejskim i międzynarodowym w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyk

K_U052 EP5

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania, opartych na analizie danego zjawiska
społecznego, rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych lub organizacyjnych w zakresie
własnych doświadczeń zawodowych pozyskanych w
ramach praktyki

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz odpowiedzialnego wykonywania zawodu K_K021 EP7

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka

Forma zajęć: praktyka

0

1. W ramach sfery organizacyjnej, student powinien w szczególności zapoznać się: 1) ze strukturą
organizacyjną jednostki oraz przepisami regulującymi jej działanie, 2) z zakresem działania
poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk oraz z zasadami obiegu dokumentów, 3) z
czynnościami techniczno - organizacyjnymi związanymi ze specyfiką pracy organizatora praktyki

6 0

0

2. W ramach sfery merytorycznej student powinien w szczególności: 1) zapoznać się z przedmiotem
działania organizatora praktyki i przepisami ustrojowymi, 2) zapoznać się z przepisami stanowiącymi
podstawę podejmowanych w instytucji czynności, 3) zapoznać się ze specyfiką czynności
podejmowanych w ramach toczących się postępowań, 4) zapoznawać się z aktami spraw, faktycznymi i
prawnymi podstawami rozstrzygnięć, 5) przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach
postępowań prowadzonych przez organizatora, 6) uczestniczyć w czynnościach podejmowanych ze
względu na specyfikę pracy u poszczególnych organizatorów, 7) wykonywać zadania merytoryczne
pozostające w związku z celami praktyki programowej i zgodne z kierunkiem studiów

6 0

Zajęcia praktyczne.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Studenci mogą odbyć praktykę z chwilą zakończenia zajęć
przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów
przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 praktyka Nieobliczana

6 praktyka [praktyka] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

0Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 0

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_24N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z prawnymi aspektami działalności gospodarczej, w szczególności z
zasadami podejmowania działalności gospodarczej.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności odnoszącej się do obrotu handlowego w Internecie.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa oraz prawa i postępowania administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej właściwe w sprawach dotyczących
działalności gospodarczej w Internecie.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu prawa gospodarczego
publicznego oraz zna ich znaczenie dla rynku
wirtualnego.

K_W112 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego z obszaru prawa gospodarczego
publicznego z uwzględnieniem działalności gospodarczej
w Internecie.

K_W133 EP3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji
gospodarczych w zakresie aktywności w Internecie w
oparciu o zgromadzony zasób informacji

K_W144 EP10
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz ich
wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych w
Internecie, w szczególności dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej w Internecie.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa gospodarczego
publicznego.

K_U072 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące prawa gospodarczego publicznego. K_U163 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawa gospodarczego
publicznego (z uwzględnieniem specyfiki działalności
gospodarczej w Internecie), jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w
tym zakresie.

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
zwłaszcza w kontekście regulacji publicznego prawa
gospodarczego.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań
działalności gospodarczej w Internecie związanych z
wykonywaniem zawodu na rynku wirtualnym.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Prawo, państwo i gospodarka - pojęcie, istota i funkcje prawa gospodarczego publicznego, źródła
publicznoprawnej regulacji działalności gospodarczej, zasady tworzenia aktów prawnych z zakresu
działalności gospodarczej

6 0

2
2. Swoboda działalności gospodarczej i wolność wykonywania zawodu a internetowa działalność
gospodarcza (perspektywa krajowa i unijna) 6 0

43. Zasady działalności gospodarczej według ustawy - Prawo przedsiębiorców 6 0

3
4. Podstawowe pojęcia dla prawnych regulacji działalności gospodarczej, w tym: działalność
gospodarcza i przedsiębiorca 6 0

6
5. Podejmowanie, wykonywanie i zakończanie działalności gospodarczej według ustawy - Prawo
przedsiębiorców, ewidencjonowanie i rejestrowanie działalności gospodarczej z uwzględnieniem
podejmowania działalności gospodarczej w Internecie

6 0

26. Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej 6 0

4
7. Reglamentacja działalności gospodarczej z uwzględnieniem problematyki internetowej działalności
gospodarczej 6 0

3
8. Kontrola działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki internetowej działalności
gospodarczej 6 0

39. Wybrane instrumenty prawne dotyczące internetowej działalności gospodarczej 6 0

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

2/3



Dynowski, P., Kowalczuk-Pakuła, I., Pacek, G.  (2016): Poradnik prawny dla e-biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa

Snażyk, Z., Szafrański, A.  (2018): Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Powałowski, A. (red.) (2020): Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa

Wierzbowski, M. (red.) (2019): Konstytucja biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (sprawdzian) składające się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za
każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma
punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obliczana jest jako 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie Ważona

6
prawne aspekty działalności gospodarzej w Internecie
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_17N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA MILCZAREK

Prowadzący zajęcia: dr EWA MILCZAREK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami funkcjonowania mediów społecznościowych w
prawie międzynarodowym, unijnym i krajowym.Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu
ustalenia konkretnych ram prawnych funkcjonowania danego medium społecznościowego i innej aktywności o
podobnym charakterze.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawoznawstwa, znajomość podstaw funkcjonowania internetu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady prowadzenia mediów
społecznościowych w aspekcie pozyskiwania i
przetwarzania informacji

K_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego i rolę mediów
społecznościowych

K_W072 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu wybranych mediów
społecznościowych oraz ma podstawową wiedzę ogólną
z zakresu relacji społecznych, istotną w zakresie
aktywności w Internecie oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym stopniu
wiarygodności

K_W153 EP3

umiejętności

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych w mediach społecznościowych oraz
potrafi weryfikować zasoby informacji

K_U021 EP4

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji dostępnych w mediach społecznościowych
oraz w oparciu o działanie bańki informacyjnej w oparciu
o posiadaną wiedzę co do reguł prawnych i
organizacyjnych obrotu informacją w prawie polskim,
europejskim i międzynarodowym

K_U052 EP5

wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi zastosować
podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania regulaminów działania mediów
społecznościowych oraz pozyskiwania i przetwarzania
informacji o różnym statusie prawnym

K_U083 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem mediów
społecznościowych oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym

K_K041 EP7

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych
związanych z funkcjonowaniem mediów
społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania umiejętności pozyskiwania i przetwarzania
określonego zasobu informacji

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Rodzaje mediów społecznościowych 4 0

22. Znaczenie regulaminów w działalności mediów społecznościowych 4 0

23. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy 4 0

24. Działanie mediów społecznościowych a regulacje prawne krajowe 4 0

15. Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych 4 0

16. Prawo autorskie w mediach społecznościowych- wybrane aspekty 4 0

17. Bańki informacyjne 4 0

prezentacja multimedialna, wykład problemowy, analiza aktów prawnych, dyskusja, praca indywidualna studenta
Metody kształcenia

Polański P. (2017): Prawo Internetu, C.H. BECK, Warszawa

Zieliński M.Z. (2013): Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych; analiza
prawnoporównawcza, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Goździaszek Ł (2015): Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

zadania otwarte (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury).
Na ocenę 3,0 ; od 50 %
Na ocenę 3,5 ; od 65 %
Na ocenę 4,0 ; od 75 %
Na ocenę 4,5 ; od 85 %
Na oceną 5 ; od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
Ważona

4
prawne aspekty funkcjonowania mediów społecznościowych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_23N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem jest omówienie podstaw prawnych stosowania narzędzi teleinformatycznych w procesie diagnostycznym,
leczniczym i rehabilitacyjnym.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia konkretnych praw obowiązków
świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy w zakresie świadczeń telemedycznych.

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy ogólnej dotyczącej systemu ochrony zdrowia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania i funkcjonowania podmiotów prywatnych
zajmujących się telemedycyną i e-zdrowiem, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony danych
szczególnej kategorii

K_W031 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy
prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej związanej z telemedycyną i e-
zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania i przetwarzania informacji o pacjencie i
jego stanie zdrowia

K_W052 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
danych osobowych pacjenta i jego bliskich K_W103 EP3

umiejętności

potrafi modelować i modyfikować procesy i zjawiska
prawne z wykorzystaniem standardów metod i narzędzi
wykorzystywanych w procesie przetwarzania informacji
niezbędnych dla prawidłowego świadczeń usług
telemedycznych

K_U031 EP4

posiada umiejętność samodzielnego formułowania i
proponowania rozwiązań złożonych i nietypowych
problemów prawnych lub organizacyjnych odnoszących
się do telemedycyny i e-zdrowia

K_U062 EP5

potrafi komunikować się z pacjentem i jego bliskimi w
ramach organizacji świadczeń telemedycznych,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawa, ekonomii i informatyki
technicznej

K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
zakresie telemedycyny i e-zdrowia

K_K031 EP7

jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z organizacją świadczeń
telemedycznych i e-zdrowia

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie telemedycyny i e-zdrowia. 5 0

32. Prawne aspekty komunikowania się na odległość z pacjentem. 5 0

43. Telemedycyna w przepisach dotyczących wykonywania zawodów medycznych. 5 0

44. Zakres świadczeń telemedycznych. 5 0

45. Źródła ryzyka świadczeń telemedycznych. 5 0

36. Odpowiedzialność prawna w zakresie świadczeń telemedycznych. 5 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Głowacka, M. D., Mojs, E. (2012): Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa

Kaczan, D. (2017): Telemedycyna w prawie polskim i kilka uwag na tle prawa unijnego, [w:] Zesz.Prawn.UKSW 2017 vol. 17,
nr 1, UKSW, Warszawa

Literatura podstawowa

Kulisiewicz, T. (2013): E-administracja w e-zdrowiu, [w:] Czas Informacji 2013, nr 1, CPI, Warszawa

Oręziak, B. (2018): Telemedycyna a konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej w kontekście wykluczenia cyfrowego, [w:]
Zesz.Prawn.UKSW 2018, vol. 18, nr 1 , UKSW, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia Ważona

5
prawne aspekty telemedycyny i e-zdrowia [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

22Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_22N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr ŁUKASZ DUBIŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami prawnymi prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz wybranych form
działalności rozrywkowej w internecie. Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu oceny
dopuszczalności konkretnej aktywności w Internecie w aspekcie ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności
hazardowej i rozrywkowej w Internecie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw teoretycznoprawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i zasady dotyczące prowadzenia działalności hazardowej
w internecie oraz wybranych form działalności
rozrywkowej w internecie w obszarze prawa autorskiego

K_W081 EP1

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
administracyjnej kontroli funkcjonowania działalności
hazardowej i rozrywkowej w Internecie

K_W022 EP2

student  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminologię dotyczące prowadzenia
działalności hazardowej w internecie oraz wybranych
form działalności rozrywkowej w internecie

K_W113 EP3

umiejętności

student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
dotyczących prowadzenia działalności hazardowej w
internecie oraz wybranych form działalności rozrywkowej
w internecie

K_U011 EP4

student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prowadzenia działalności
hazardowej w internecie oraz wybranych form
działalności rozrywkowej w internecie

K_U072 EP5

student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
prowadzenia działalności hazardowej w internecie oraz
wybranych form działalności rozrywkowej w internecie

K_U153 EP6
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kompetencje społeczne

student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia

K_K011 EP7

student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy K_K052 EP8

student  jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

21. Wprowadzenie do działalności hazardowej w internecie 5 0

22. Warunki urządzania gier hazardowych. 5 0

13. Szkolenia z zakresu gier hazardowych 5 0

24. Reklama gier hazardowych 5 0

25. Reglamentacja działalności gospodarczej w obszarze gier hazardowych 5 0

26. Daniny związane z urządzaniem gier hazardowych (opłaty, dopłaty i podatki) 5 0

27. Kary pieniężne za naruszenia w obszarze gier hazardowych 5 0

28. Charakter prawny działalności youtuberów 5 0

39. Opodatkowanie działalności youtuberów 5 0

210. Prawo autorskie w działalności youtuberów 5 0

011. Charakter prawny działalności e-sportowców 5 0

012. Opodatkowanie e-sportowców 5 0

Analiza obecnego stanu prawnego z dyskusją. Analiza praktycznego zastosowania przepisów. Praca w grupach,
prezentacja multimedialna. Przygotowywanie projektów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru
Za każde pytanie jeden punkt
19 20 pkt  bdb
18 pkt       db+
16 17 pkt  db
15 pkt       dst+
13 14 pkt  dst

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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H. Dzwonkowski (red.) (2020): Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

K. Budnik, M. Krysik, S. Radowicki, M. Wierzbowski (2019): Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa

S. Babiarz, K. Aromiński  (2018): Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Marciniuk (red.) (2017): Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

W. Dmoch (2020): Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

34Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocena ze sprawdzianu jest oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5

prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w
Internecie

Ważona

5
prawne podstawy działalności hazardowej i rozrywkowej w
Internecie [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_44N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy, pojęć i zasad z zakresu  technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz ich zastosowania .Wyjaśnienie zagadnień z zakresu rozwoju usług zaufania w tym podpisów elektronicznych i
pieczęci elektronicznych
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia prawidłowości dokonania czynności
prawnej z użyciem podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej.

Wymagania wstępne:
Studenci powinni posiadać usystematyzowaną  wiedzę z zakresu prawa cywilnego , prawa administracyjnego oraz
technologii informacyjnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji

K_W071 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu, z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
zastosowania. Rozumie znaczenie rozwoju usług
zaufania w tym podpisów elektronicznych i pieczęci
elektronicznych

K_W112 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z otoczeniem, prawidłowo
posługując się podstawową wiedzą i terminologią z
zakresu prawa i informatyki technicznej w aspekcie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
zastosowania, a także zagadnieniami dotyczącymi
podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych

K_U071 EP3

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - poprawnie i
logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania obejmujące
technologie informacyjne i komunikacyjne oraz ich
zastosowanie.

K_U162 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych w
aspekcie ich zastosowania, a także zagadnieniami
dotyczącymi podpisów elektronicznych i pieczęci
elektronicznych

K_K041 EP5
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

Forma zajęć: konwersatorium

21. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i ich zastosowanie 2 0

22. Rozporządzenie e-IDAS, usługi zaufania 2 0

23. Podpis elektroniczny , pojęcie , rodzaje 2 0

24. Pieczęć elektroniczna, pojęcie 2 0

25. Rodzaje pieczęci 2 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów, Praca własna z zalecaną literaturąMetody kształcenia

D. Szostek (2016): Pieczęć elektroniczna i możliwości jej wykorzystania w polskim prawie.(w:) Media elektroniczne.
Współczesne problemy prawne , C.H.Beck, Warszawa

G.Sibiga (2019): Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, C.H. Beck , Warszawa

M. Maciejewska -Szałas  (2014): Forma pisemna i elektroniczna, C.H Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

K.Chałubińska -Jentkiewicz , J. Taczkowska-Olszewska (2018): Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, C.H.Beck
, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie pisemne (praca pisemna/ esej/ recenzja).
Zasady oceniania są następujące:
-na ocenę 3,0 - od 50 %,
-na ocenę 3,5 - od 65 %,
-na ocenę 4,0 - od 75 %,
-na ocenę 4,5 - od 85 %,
-na ocenę 5 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę końcową.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci
elektronicznej

Ważona

2
prawne problemy podpisu elektronicznego i pieczęci
elektronicznej [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_50N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD BURDZIAK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD BURDZIAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu prawnokarnych instrumentów ochrony informacji i dóbr
wirtualnych.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie prawnokarnych instrumentów ochrony
informacji i dóbr wirtualnych.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie prawnokarnych instrumentów ochrony
informacji i dóbr wirtualnych.

K_W132 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do infobrokera, wykluczające możliwość
naruszenia przepisów prawa karnego w zakresie ochrony
informacji o różnym statusie prawnym

K_W043 EP7

umiejętności

umiejętności
EP3
Student potrafi generować rozwiązania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w stosowaniu
przepisów prawnych (w zakresie, w jakim chodzi o
ochronę informacji i dóbr wirtualnych) i prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U121 EP3

EP4
Student potrafi zebrać, analizować i interpretować teksty
prawne i teksty naukowe oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w
celu rozwiązywania konkretnych problemów będących
przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie
formułować twórczo własne opinie i wnioski.

K_U112 EP4
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych

Forma zajęć: konwersatorium

21. 'Informacje' i 'dobra wirtualne' - analiza pojęć z perspektywy prawa karnego 3 0

52. Analiza przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym 3 0

53. Kryminologiczne aspekty przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom wirtualnym 3 0

4
4. Kryminalistyczne i procesowe aspekty przestępstw przeciwko ochronie informacji i dobrom
wirtualnym 3 0

4
5. Prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych - ujęcie europejskie i
międzynarodowe 3 0

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

F. Radoniewicz (2016): Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom
informatycznym, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Sokołowski (1987): Ochrona informacji komputerowych, MON, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
Ważona

3
prawnokarne instrumenty ochrony informacji i dóbr wirtualnych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

prawo bankowe w obrocie elektronicznym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_41N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA KOWALEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr EWA KOWALEWSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności identyfikowania i analizowania podstawowych zagadnień wynikających z ustawodawstwa
bankowego, w tym bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania banków, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu
bezgotówkowego.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu umów cywilnoprawnych, reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zasad funkcjonowania rynku finansowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
konstrukcje prawne oraz zasady funkcjonowania sektora
bankowego w Polsce i w Unii Europejskiej.

K_W01
K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
instytucje i konstrukcje prawne z zakresu prawa
bankowego, w tym również w obrocie elektronicznym.

K_W02
K_W092 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
mechanizmy funkcjonowania systemów płatności w
obrocie bezgotówkowym, z wykorzystaniem pieniądza
bezgotówkowego.

K_W02
K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać określone problemy prawne
i organizacyjne z zakresu prawa bankowego, z
uwzględnieniem obrotu elektronicznego.

K_U011 EP4

Student potrafi po dokonaniu samodzielnej oceny
stopnia wiarygodności i rzetelności źródła
pozyskiwanych informacji rozróżnić rodzaje bankowości
elektronicznej oraz wskazuje kierunki jej rozwoju z
wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

K_U052 EP5

Student potrafi rozróżnić instrumenty wykorzystywane w
bankowości elektronicznej. K_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy i nadążania za
zmianami prawa bankowego krajowego i unijnego. K_K011 EP7

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych oraz odpowiedzialnego wykonywania
zawodu w zakresie prawa bankowego.

K_K01
K_K022 EP8

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w zakresie
nowych instrumentów wykorzystywanych w bankowości
elektronicznej.

K_K013 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo bankowe w obrocie elektronicznym

Forma zajęć: wykład

11. Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego. Historia bankowości elektronicznej. 2 0

2
2. Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej. 2 0

13. Pojęcie obrotu bezgotówkowego i gotówkowego. 2 0

14. Rodzaje bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. 2 0

1
5. Rodzaje czynności bankowych, z uwzględnieniem czynności wykorzystywanych w bankowości
elektronicznej. 2 0

1
6. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków. Usługi bankowości elektronicznej.

2 0

17. Instrumenty wykorzystywane w bankowości elektronicznej: pieniądz elektroniczny, karty płatnicze. 2 0

1
8. Kredyty bankowe, pożyczki, poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu
bezgotówkowego. 2 0

19. Innowacje technologiczne wykorzystywane w bankowości elektronicznej. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Współczesne formy bankowości elektronicznej. Bankowość internetowa, mobilna i terminalowa -
zadania. 2 0

22. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych. 2 0

23. Działalność kredytowa banków. 2 0

24. Czynności bankowe w bankowości elektronicznej. 2 0

25. Modele dystrybucji usług bankowych. 2 0

26. Elektroniczne formy płatności. 2 0

27. Usługi płatnicze - regulacja prawna. 2 0

28. Karty płatnicze w Polsce i na świecie. 2 0

29. Bankowość elektroniczna w Polsce i na świecie a konkurencyjność na rynku bankowym. 2 0

210. Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej. 2 0

011. Sieć bezpieczeństwa finansowego na rynku bankowym. 2 0

Analiza stanów faktycznych z dyskusją., Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów., Praca w
grupach., Prezentacja multimedialna., Case study.Metody kształcenia
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Gospodarowicz A.  (2018): Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, C.H. Beck, Warszawa

Ofiarski Z.  (2017): Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa

Świecka B.  (2012): Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Ofiarski Z.  (2013): Prawo bankowe. Komentarz LEX, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się: ćwiczenia zaliczeniem na ocenę, wykład egzaminem. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianów. Egzamin w formie testu złożonego z 2
części:
- teoretycznej (test jednokrotnego wyboru obejmuje 10 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź
spośród proponowanych 3 wersji),
- praktycznej (należy rozwiązać 5 kazusów; zadań).
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test (złożony z 2 części)
umożliwia uzyskanie 15 punktów. Zasady oceniania testu są następujące: - 15 pkt - bardzo dobry, - 14 pkt - dobry
plus, - 13-12 pkt - dobry, - 11-10 pkt - dostateczny plus, - 9-8 pkt - dostateczny, - poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo bankowe w obrocie elektronicznym Ważona

2 prawo bankowe w obrocie elektronicznym [wykład] egzamin 1,00

2 prawo bankowe w obrocie elektronicznym [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

prawo do informacji konsumentów i pacjentów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_18N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:

Przedstawienie znaczenia i zasad prawa do informacji. Zapoznanie studentów z zasadami realizacji prawa do informacji
względem pacjentów i konsumentów. Zapoznanie studentów z fundamentalnymi pojęciami związanymi z prawem do
informacji. Przedstawienie podstawowych problemów dotyczących zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji
ochrony danych medycznych
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia zakresu podmiotowego i
przedmiotowego informacji, która powinna być udzielona konsumentowi i pacjentowi w konkretnym stanie faktycznym.

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego, a także znajomość
podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.).Zasadnicze znaczenie
ma znajomość podstawowych pojęć z zakresu zasad wykonywania zawodów medycznych i tajemnicy medycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw człowieka, w szczególności prawa pacjenta
i konsumenta do informacji oraz zagrożeń dla tych praw
związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji o różnym statusie prawnym.

K_W061 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji dotyczących pacjentów i
konsumentów, w tym prawa do prywatności.

K_W102 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu wybranych dyscyplin (poza
naukami prawnymi) oraz ma podstawową wiedzę ogólną
z zakresu relacji społecznych, istotną w zakresie
aktywności w Internecie oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym stopniu
wiarygodności.

K_W153 EP3
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umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i
zjawiska prawne z wykorzystaniem standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji dot. pacjentów i konsumentów.

K_U131 EP4

Student potrafi przygotować samodzielnie opracowanie
pisemne z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie
prawa Internetu oraz prawa ochrony informacji dot.
pacjenta i konsumenta, z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych oraz innych źródeł.

K_U152 EP5

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania informacjia temat pacjentów i
konsumentów oraz wykonywania czynności prawnych i
faktycznych w Internecie

K_U173 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji dot.
pacjenta i konsumenta.

K_K041 EP7

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania określonego zasobu
informacji

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo do informacji konsumentów i pacjentów

Forma zajęć: konwersatorium

11. Konstytucyjne aspekty prawa pacjenta/konsumenta do informacji 4 0

22. Pojęcie i zakres prawa do prywatności 4 0

23. Realizacja obowiązku informacyjnego względem pacjenta 4 0

14. Realizacja obowiązku informacyjnego względem konsumenta 4 0

25. Zasady udostępniania informacji pacjentowi 4 0

26. Zasady udostępniania informacji konsumentowi 4 0

- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).

Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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K. Świtała (2018): Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medyczne, C.H. Beck, Warszawa

M. Królikowska-Olczak (2016): Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

K. Chałubińska-Jentkiewicz (2017): Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo do informacji konsumentów i pacjentów Ważona

4
prawo do informacji konsumentów i pacjentów [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_33N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa do Internetu i informacji w międzynarodowym
systemie ochrony praw człowieka.

Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym
wyciąganiem wniosków.

Wskazanie istoty współczesnego funkcjonowania powszechnego systemu ochrony praw człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa do
Internetu i informacji  w procesach ochrony praw
człowieka i zasad włączania organów ochrony prawnej w
te procesy.

K_W021 EP1

Student charakteryzuje prawo do Internetu i informacji,
przypisując je do odpowiedniej generacji praw człowieka. K_W06

K_W072 EP2

Student wyciąga wnioski z analizy dokumentów
dotyczących praw człowieka oraz dokonuje wykładni ich
postanowień.

K_W063 EP3

Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie główne
trendy w dyskursie na temat ochrony praw człowieka i
ich roli na forum międzynarodowym.

K_W074 EP6

umiejętności

Student rozwiązuje stany faktyczne dotyczące
kluczowych zagadnień prawa do Internetu i informacji w
systemie ochrony praw człowieka.

K_U081 EP4

Student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowywania skarg i wniosków zmierzających do
ochrony praw człowieka.

K_U152 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotowy na współpracę z otoczeniem w
zakresie analizy sytuacji geopolitycznej, w której
uczestniczą podmioty prawa międzynarodowego.

K_K051 EP7

Student zachowuje krytyczny stosunek do
prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów. K_K032 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka

Forma zajęć: wykład

21. Prawo do Informacji i prawo do Internetu jako prawa człowieka. Ewolucja pojęcia. 1 0

22. Źródła międzynarodowej ochrony prawa do Informacji i prawa do Internetu. 1 0

2
3. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w aktach wiążących i niewiążących
Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 0

2
4. Międzynarodowa ochrona prawa do informacji i prawa do Internetu w regionalnych aktach prawa
międzynarodowego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa UE). 1 0

25. Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony prawa do Internetu i prawa do informacji. 1 0

Prezentacje multimedialne, Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, Analiza tekstów prawnychMetody kształcenia

Cała-Wacinkiewicz E.  (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego: pytania, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck,
Warszawa

R. Wieruszewski  (2017): Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Bieńczyk-Missala (2008): Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Wrocław

Barcik J., Srogosz T.  (2017): Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian (zaliczenie na ocenę) w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
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 (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -
punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
Ważona

1
prawo do Internetu i informacji w systemie praw człowieka
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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19Studiowanie literatury 0

11Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

prawo pracy w dobie informatyzacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_56N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 25
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z prawem zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia praw i obowiązków pracownika i
pracodawcy w konkretnym przypadku świadczenia pracy z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość i
narzędzi informatycznych.

Wymagania wstępne: Podstawy prawoznawstwa, podstawy prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter prawa pracy i jego relację do innych nauk w
zakresie funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji o różnym statusie prawnym

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wymagania reguły i ograniczenia prawnej
dopuszczalności pozyskiwania informacji o osobach
zatrudnionych przez osoby zbierające informacje dla
potencjalnych pracodawców.

K_W042 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu system
ochrony praw pracowniczych, w szczególności zagrożeń
dla tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji o różnym statusie prawnym

K_W063 EP3
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umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować reguły
zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego przy
użyciu standardów metod i narzędzi wykorzystywanych
w procesie przetwarzania informacji o specyfice
wykonywanej pracy (w szczególności w zakresie usług
internetowych i infobrokerskich)

K_U031 EP4

Student posiada umiejętność samodzielnego
formułowania i proponowania, opartych na analizie
konkretnych stanowisk pracy związanych z
funkcjonowanie Internetu i pozyskiwania informacji,
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów prawnych
lub organizacyjnych związanych ze stosowaniem prawa
pracy.

K_U062 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
prawidłowo zebrać i analizować materiały niezbędne do
podjęcia prawidłowej decyzji co do stworzenia
stanowiska pracy oraz zastosowania określonego typu
zatrudnienia pracowniczego albo niepracowniczego

K_U113 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów osób zatrudnionych, związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym
na potrzeby wykonywanej pracy i dla celów prywatnych
przy użyciu infrastruktury pracodawcy.

K_K041 EP7

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,
odnoszących się do prawidłowego identyfikowania i
przestrzegania praw i obowiązków pracowniczych.

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo pracy w dobie informatyzacji

Forma zajęć: wykład

21. Technologie cyfrowe (digitalizacja) i ich wpływ na gospodarkę oraz prawo pracy. 5 0

1
2. Pojęcie i ogólna charakterystyka elektronicznej technologii zatrudnienia

5 0

2
3. Elektroniczne platformy zatrudnienia (typu Uber, Bolt i inne), status ich uczestników oraz wzajemne
prawa i obowiązki 5 0

2
4. Metody i zakres dopuszczalnej kontroli pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
(programy śledzące aktywność, monitoring audio-wizualny, elektroniczna ewidencja czasu pracy, w tym
czytniki linii papilarnych i tęczówki oka, kontrola korespondencji elektronicznej)

5 0

2
5. Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników (zakres dopuszczalnego
gromadzenia danych przez pracodawców i przedsiębiorców, sposoby ochrony, odpowiedzialność
prawna).

5 0

16. Prognozy rozwoju elektronicznych technologii zatrudnienia i ich przyszłość 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Nowe technologie a polityka work-life balance i flexibility na rynku pracy

5 0

32. Technologie kryptograficzne na rynku pracy (kryptowaluty, DApps i inne) 5 0

13. Telepraca w rozumieniu Kodeksu pracy 5 0

3
4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w zatrudnieniu (inteligentne systemy motywacyjne,
rekrutacja z wykorzystaniem Boot'ów i zaawansowanych aplikacji headhunterskich, ewidencjonowanie
czasu pracy pracowników przez AI, terminale płatnicze na usługach działów płac).

5 0

15. Elektroniczna dokumentacja pracownicza 5 0

16. Ochrona prawna osób pracujących w tzw. elastycznym stosunku pracy 5 0

Analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów. Analiza stanów faktycznych z dyskusją i z
przygotowaniem pism lub innych przydatnych dokumentów. Praca w grupach, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia
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A. Chłopecki (2018): Sztuczna inteligencja - szkice prawnicze i futurologiczne, C.H. BECK, Warszawa

A.M. Świątkowski (2019): Elektroniczne Technologie Zatrudnienia Ery Postindustrialnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Ignatianum w Krakowie, Kraków

M. Michna (2018): Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, C.H. BECK, Warszawa

T. Liszcz (2019): Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Musiała (2015): Zatrudnienie niepracownicze, Difin, Warszawa

E. Bąk (2008): Nietypowe formy zatrudnienia, C.H. BECK, Warszawa

M. Skąpski, K. Ślebzak (2014): Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ars boni et aequi, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian z przedmiotu (wykład), jak i kolokwium (ćwiczenia) odbywają się w formie pisemnego testu składającego
się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, za każde pytanie 1 pkt.
6 pkt - dst
7 pkt - dst plus
8 pkt - db
9 pkt - db plus
10 pkt - bdb.
W razie gdyby zachowanie formy pisemnej było niemożliwe, niecelowe lub znacznie utrudnione - możliwe jest
przeprowadzenie sprawdzianu lub kolokwium w formie ustnej. Przebieg sprawdzianu lub kolokwium ustnego będzie
utrwalony w formie pisemnej poprzez sporządzenie protokołu z odpowiedzi studenta. Student otrzymuje na
sprawdzianie lub kolokwium ustnym 3 pytania. Za każde pytanie może otrzymać maksymalnie 1 pkt. Oto sposób
ustalania oceny na sprawdzianie lub kolokwium ustnym: 3 pkt - ocena bardzo dobra 2,75 pkt - ocena dobra plus 2,50 -
2,25 pkt - ocena dobra 2,00 pkt - ocena dostateczna plus 1,75 pkt - ocena dostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu (wykład).

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 prawo pracy w dobie informatyzacji Ważona

5 prawo pracy w dobie informatyzacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

5 prawo pracy w dobie informatyzacji [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

prawo telekomunikacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:

Zapoznanie Studentów z regulacją prawną prawa telekomunikacyjnego oraz praktycznym stosowaniem tej dziedziny
prawa.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu ustalenia praw i obowiązków uczestników rynku
usług telekomunikacyjnych w konkretnym stanie faktycznym.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień prawnych, w szczególności prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa i
postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej i gospodarczej właściwych w sprawach
wynikających z prawa telekomunikacyjnego.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawy prawne i zasady podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w kontekście prawnych ram
działalności na rynku telekomunikacyjnym.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa
telekomunikacyjnego.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz ich wpływ na
kierunki i zakres działań podejmowanych w Internecie, w
szczególności obejmujących pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji.

K_U011 EP4

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
zadań problemowych dotyczących prawa
telekomunikacyjnego.

K_U162 EP5

Student potrafi brać udział w debacie dotyczącej
zagadnień teoretycznych i praktyki prawa
telekomunikacyjnego, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U103 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z dziedziny prawa telekomunikacyjnego,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia.

K_K011 EP7

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
dotyczącego regulacji prawnych z obszaru prawa
telekomunikacyjnego.

K_K032 EP8

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów prawa telekomunikacyjnego związanych z
funkcjonowaniem Internetu oraz pozyskiwaniem i
przetwarzaniem informacji o różnym statusie prawnym. K_K043 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo telekomunikacyjne

Forma zajęć: wykład

21. Istota, specyfika, źródła, ratio legis i znaczenie prawa telekomunikacyjnego 4 0

4
2. Regulacja rynku telekomunikacyjnego oraz uwarunkowania prowadzenia działalności na rynku
telekomunikacyjnym 4 0

23. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, usługi powszechne 4 0

2
4. Ustrojowe i proceduralne aspekty prawa telekomunikacyjnego (rozstrzyganie sporów, postępowania
przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowanie odwoławcze) 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe definicje prawa telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne) 4 0

42. Regulowanie rynku telekomunikacyjnego (zajęcia praktyczne) 4 0

23. Ochrona użytkowników końcowych, usługi powszechne (zajęcia praktyczne) 4 0

34. Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją (zajęcia praktyczne) 4 0

3
5. Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne, infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i
urządzenia radiowe (zajęcia praktyczne) 4 0

2
6. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych, bezpieczeństwo i
integralność sieci i usług telekomunikacyjnych (zajęcia praktyczne) 4 0

1
7. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
(zajęcia praktyczne) 4 0

18. Opłaty telekomunikacyjne (zajęcia praktyczne) 4 0

2
9. Organy właściwe w sprawach telekomunikacji, postępowanie przed Prezesem UKE oraz postępowanie
odwoławcze (zajęcia praktyczne) 4 0

Wykład/wykład z prezentacją, Ćwiczenia - analiza przepisów w oparciu o orzecznictwo sądowe i orzeczenia
administracji, prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza stanów faktycznych z dyskusją, praktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentów związanych z prawem telekomunikacyjnym

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Piątek, S. (2018): Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Powałowski, A. (red.) (2020): Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Babis, H., Flaga-Gieruszyńska, K. (red.) (2011): Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać maksymalnie 5 punktów,
łącznie maksymalnie 10 punktów.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
poniżej 6 pkt - niedostateczny
6 - dostateczny
7 - dostateczny plus
8 - dobry
9 - dobry plus
10 - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników kolokwium pisemnego składającego
się z 10 pytań testowych (10 pytań x 1 pkt = maksymalnie 10 pkt). Ocena kolokwium: poniżej 6 pkt - niedostateczny, 6
- dostateczny, 7 - dostateczny plus, 8 - dobry, 9 - dobry plus, 10 - bardzo dobry.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 prawo telekomunikacyjne Ważona

4 prawo telekomunikacyjne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

4 prawo telekomunikacyjne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

prawo własności intelektualnej w Internecie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_13N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW KATNER

Cele przedmiotu:

Przyswojenie i zrozumienie przez studentów podstawowych zasad prawnej ochrony wolności informacji, ochrony
danych osobowych, prawa autorskiego, informatyzacji działalności administracji oraz komputerowego prawa karnego.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu oceny prawnej konkretnej aktywności człowieka o
twórczym charakterze w Internecie.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje
dotyczące prawa własności intelektualnej w Internecie , w
szczególności prawa do informacji oraz zagrożeń dla
tych praw związanych z funkcjonowaniem Internetu oraz
nieuprawnionym pozyskiwaniem i przetwarzaniem
informacji o różnym statusie prawnym

K_W061 EP1

umiejętności

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne
z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prawa
własności intelektualnej w Internecie oraz prawa ochrony
informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych oraz innych źródeł

K_U151 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym w zakresie prawa własności
intelektualnej w internecie

K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo własności intelektualnej w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

31. Własność intelektualna 4 0

32. Ochrona własności intelektualnej-podstawy prawne 4 0

33. Naruszenie własności intelektualnej w sieci internet 4 0
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24. Sankcje za naruszenie własności intelektualnej w internecie 4 0

25. Patent. Ochrona patentowa programów komputerowych 4 0

26. Programy komputerowe w systemie ochrony prawnoautorskiej 4 0

2
7. Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia własności
intelektualnej 4 0

38. Piractwo komputerowe 4 0

analiza teorii przedmiotu połączona z interpretacją przepisów obecnego stanu prawnegoMetody kształcenia

A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski   (2016): Internet a prawo autorskie, Wydawca Uniwersytet Marii  Curii –Skłodowskiej,
Lublin

D. Żak (2017): Własność intelektualna w Internecie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

G. Wierczyński, W. Wiewiórowski (2012): Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać od 0 pkt
do 1 pkt. Stosownie do uzyskanej na podstawie udzielonych odpowiedzi sumy punktów warunki otrzymania
poszczególnych ocen końcowych przedstawiają się następująco:
- ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo własności intelektualnej w Internecie Ważona

4
prawo własności intelektualnej w Internecie [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



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

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_43N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD BURDZIAK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD BURDZIAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności w Internecie.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu prawa karnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego materialnego w
zakresie problematyki przeciwdziałania przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

K_W131 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu prawa karnego procesowego w
zakresie problematyki przeciwdziałania przestępstwom
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

K_W132 EP2

umiejętności

Student potrafi generować rozwiązania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w stosowaniu
przepisów prawnych (w zakresie, w jakim chodzi o
przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności w Internecie) i prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U121 EP3

Student potrafi zbierać, analizować i interpretować teksty
prawne i teksty naukowe oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w
celu rozwiązywania konkretnych problemów będących
przedmiotem analizy i potrafi na tej podstawie
formułować twórczo własne opinie i wnioski.

K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do wskazywania priorytetów
służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K_K042 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie

Forma zajęć: konwersatorium

11. Wolność seksualna - charakterystyka w kontekście prawa karnego 2 0

12. Obyczajność - charakterystyka w kontekście prawa karnego 2 0

2
3. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - ogólna charakterystyka z perspektywy
polskiego prawa karnego materialnego 2 0

3
4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich jako szczególny
przykład przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 2 0

3
5. Przestępczość przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w Internecie - charakterystyka z
perspektywy polskiego prawa karnego materialnego 2 0

prezentacja multimedialna, analiza stanów faktycznych z dyskusjąMetody kształcenia

B. Kunicka-Michalska (2004): Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem
systemu informatycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Literatura podstawowa

K. Burdziak, P. Banaszak (2017): Sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osoby małoletniej –
analiza kryminologiczna, niewydana, dostępna w Internecie, nd, Warszawa

K. Pospiszyl (2006): Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością,
PWN, Warszawa

M. Kowalczyk-Jamnicka (2014): Przestępcy seksualni: zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja, Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. test jednokrotnego wyboru sformułowany w oparciu o materiał omówiony na zajęciach; 10 pytań;
za każde pytanie można otrzymać 1 pkt; ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt -
ocena 5,0; 9 pkt - ocena 4,5; 8 pkt - ocena 4,0; 7 pkt - ocena 3,5; 5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności w Internecie

Ważona

2
przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności w Internecie [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

11. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 4 0

1
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4 0

73. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 4 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 przedmiot do wyboru Ważona

4 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



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

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 wykład 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

11. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 3 0

1
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 3 0

73. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 3 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 przedmiot do wyboru Ważona

3 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



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

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_65N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 seminarium 10 ZO0

3
15 seminarium 10 ZO0

66 seminarium 10 ZO0

Razem 30 9

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studenta wiedzy oraz umiejętności z zakresu pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w
organizacji procesu pisania pracy dyplomowej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu,
uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, a także
sposobów prezentacji wyników. Studenci opanowują umiejętności gromadzenia i posługiwania się źródłami
naukowymi.

Wymagania wstępne: Zaliczenie wcześniej realizowanych przedmiotów programowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
zasady z zakresu prawa autorskiego w zakresie
adekwatnym do potrzeb przygotowania pracy
dyplomowej

K_W081 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu nauk prawnych w obszarze
funkcjonowania Internetu oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji w języku polskim i języku
obcym w zakresie adekwatnym do problematyki pracy
dyplomowej

K_W112 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu

K_W123 EP3
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umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji w oparciu o posiadaną wiedzę co do reguł
prawnych i organizacyjnych obrotu informacją w zakresie
przygotowywanej pracy dyplomowe

K_U051 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji w zakresie problematyki pracy
dyplomowej

K_U112 EP5

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne
z zakresu elementarnych zagadnień w obrębie prawa
Internetu oraz prawa ochrony informacji z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz
innych źródeł

K_U153 EP6

kompetencje społeczne

est gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_K031 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym

K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

4

1. Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania,
syntetyzowania, abstrahowania, porównywania, uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji
prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku administracja. 4 0

6

2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN,
zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line (Książnica Szczecińska, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka
Narodowa), a także stron internetowych instytucji naukowych, gospodarczych i politycznych. 4 0

4
3. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy.
Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów
zamieszczanych w pracy dyplomowej

5 0

64. Etyka w badaniach naukowych 5 0

4
5. Przygotowanie pracy dyplomowej: ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu
pracy dyplomowej; bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez
seminarzystów. Bieżąca kontrola postępów pracy

6 0

6
6. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego. 6 0

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska
judykatury i doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 4, 5 i 6 semestrze. Zaliczenie semestru 4 i 5 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora, zaliczenie z oceną Zaliczenie semestru 6 - na podstawie aktywności na seminarium oraz złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 seminarium dyplomowe Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Boć J. (2009): Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław

Stoczewska B. (2014): Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza AFM.
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków

Węglińska M.  (2016):  Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów,,  Oficyna Wydawnicza "Implus", Kraków

Literatura podstawowa

Cieślarczyk M.  (2002): Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa

Zenderowski R.  (2015): Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

35Studiowanie literatury 0

37Udział w konsultacjach 0

50Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

50Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3/3



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

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3439_53N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 laboratorium 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA SIELICKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA SIELICKA

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy o obszarach zastosowań systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania informacji
oraz umiejętności praktycznych w zakresie ich wykorzystywania.

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu Technologii Informacyjnych uzyskane w szkole średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości
zastosowania systemów i narzędzi informatycznych w
procesach przetwarzania informacji.

K_W121 EP1

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej
znaczenie w działaniu podmiotów gospodarczych oraz
instytucji administracji,

K_W152 EP2

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności
w Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji
o różnym stopniu wiarygodności K_W153 EP3

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych,
dotrzeć do źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność
zawartych w nim danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U171 EP4

potrafi zastosować odpowiednie technologie
informacyjne stosownie do potrzeb różnych organizacji
w szczególności w celu przygotowania i opracowania
tekstów aktów prawnych.

K_U082 EP5

student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się K_U193 EP7

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i
umiejętności w zakresie szybko rozwijających się
technologii informacyjnych.

K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie informacji

Forma zajęć: laboratorium

1/3



2

1. Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja,
wiedza). Środki techniczne i programowe współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne.
System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii informacyjnych.
Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych.

4 0

2
2. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych. System operacyjny -
oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i
kontroli zadań. Sieć komputerowa - struktura, podstawowe usługi

4 0

1
3. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi,
korespondencja seryjna)

4 0

1
4. Arkusze kalkulacyjne - struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i
względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym,
VB - podstawy

4 0

2

5. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie zawartości slajdu, zmiana
układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy
slajdami). Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacji 4 0

1
6. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich
wykorzystywania 4 0

1
7. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji, serwisy usług cyfrowych
administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. 4 0

1
8. Internet - bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja,
uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis elektroniczny, podpis zaufany,
podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej.

4 0

2
9. Internet - Informacja prawna w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych,
elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce, Systemy Informacji Prawnej:
ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex.

4 0

210. Sprawdzian końcowy 4 0

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia z oceną.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie
informacji

Ważona

4
systemy i narzędzia informatyczne w bezpieczeństwie
informacji [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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 Cieślak Ł. i inni,  (2011): Technologia informacyjna dla prawników, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław

Jaronicki A.  (2016):  ABC MS Office 2016, Wydawnictwo HELION, Gliwice

Wierczyński G., Wiewiórowski W. R. (2016): Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy
prawników i administracji publicznej, Wolters Kluwer SA,, Warszawa

Literatura podstawowa

Janowski J.  (2009): Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Difin, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2915): Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w
społeczeństwie cyfrowym, Wolters Kluwer business, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2017): Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Wolters Kluwer business, Warszawa

Szostek D, (2018): Blockchain a prawo,  C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_39N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr KRZYSZTOF WISŁOCKI

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy o obszarach zastosowań systemów i narzędzi informatycznych w procesach przetwarzania informacji
oraz umiejętności praktycznych w zakresie ich wykorzystywania.

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu Technologii Informacyjnych uzyskane w szkole średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie pojęcia i terminologię z zakresu informatyki
technicznej oraz ma wiedzę na temat możliwości
zastosowania systemów i narzędzi informatycznych w
procesach przetwarzania informacji.

K_W121 EP1

zna i rozumie znaczenie pojęcie informacji, oraz jej
znaczenie w działaniu podmiotów gospodarczych oraz
instytucji administracji,

K_W152 EP2

zna i rozumie terminologię istotną w zakresie aktywności
w Internecie oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji
o różnym stopniu wiarygodności K_W153 EP3

umiejętności

potrafi poruszać się po zasobach danych cyfrowych,
dotrzeć do źródła, ocenić jego wiarygodność, aktualność
zawartych w nim danych i odnaleźć właściwe informacje.

K_U07
K_U161 EP4

potrafi zastosować odpowiednie technologie
informacyjne stosownie do potrzeb różnych organizacji
w szczególności w celu przygotowania i opracowania
tekstów aktów prawnych.

K_U082 EP5

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i
umiejętności w zakresie szybko rozwijających się
technologii informacyjnych.

K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji

Forma zajęć: laboratorium

1/3



1

1. Pojęcie i znaczenie informacji w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (dane, informacja,
wiedza). Środki techniczne i programowe współczesnej teleinformatyki, technologie informacyjne.
System informacyjny a system informatyczny. Obszary zastosowań technologii informacyjnych.
Przetwarzanie informacji w systemach teleinformatycznych.

2 0

1
2. Podstawy poprawnego korzystania z systemów informatycznych. System operacyjny -
oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i
kontroli zadań. Sieć komputerowa - struktura, podstawowe usługi

2 0

1
3. Edycja tekstów - Standardowe zasady poprawnego formatowania tekstu (formatowanie czcionki,
akapitu, dokumentu, style, odwołania (autospisy), praca z dokumentami wielostronicowymi,
korespondencja seryjna)

2 0

3
4. Arkusze kalkulacyjne - struktura skoroszytu, typy i wprowadzanie danych, odwołania bezwzględne i
względne, formuły i funkcje, makroinstrukcje, elementy zarządzania danymi w arkuszu kalkulacyjnym,
VB - podstawy

2 0

2

5. Programy prezentacyjne - tworzenie prezentacji (edycja i formatowanie zawartości slajdu, zmiana
układu slajdu, wstawianie elementów graficznych do prezentacji, stosowanie animacji i przejść pomiędzy
slajdami). Programy prezentacyjne - przygotowanie pokazu slajdów i omówienie zasad dobrej prezentacji 2 0

2
6. Pojęcie i struktura Internetu, Podstawowe usługi internetowe - obszary zastosowań, sposoby ich
wykorzystywania 2 0

4
7. Internet - narzędziem dostępu do informacji, wyszukiwanie informacji, serwisy usług cyfrowych
administracji publicznej, serwis gov.pl, epuap, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. 2 0

3
8. Internet - bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Identyfikacja,
uwierzytelnianie i autoryzacja w komunikacji elektronicznej. Podpis elektroniczny, podpis zaufany,
podpis osobisty. Blockchain w systemach informacyjnych administracji publicznej.

2 0

3
9. Internet - Informacja prawna w Internecie (pojęcie danych, informacji, wiedzy, systemy bazy danych,
elektroniczne rejestry publiczne, systemy informacji prawnej w Polsce, Systemy Informacji Prawnej:
ISAP, RCL - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, LEX, Lex Polonica, Legalis, EUR-Lex.

2 0

zajęcia laboratoryjne przy komputerach, rozwiązywanie zadań praktycznych, prezentacje wprowadzające,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach, wyszukiwanie informacji w Internecie, case studyMetody kształcenia

 Cieślak Ł. i inni,  (2011): Technologia informacyjna dla prawników, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław

Jaronicki A.  (2016):  ABC MS Office 2016, Wydawnictwo HELION, Gliwice

Wierczyński G., Wiewiórowski W. R. (2016): Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy
prawników i administracji publicznej, Wolters Kluwer SA,, Warszawa

Literatura podstawowa

Janowski J.  (2009): Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Difin, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2915): Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w
społeczeństwie cyfrowym, Wolters Kluwer business, Warszawa

Marucha-Jaworska M. (2017): Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Wolters Kluwer business, Warszawa

Szostek D, (2018): Blockchain a prawo,  C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej i części
praktycznej polegającej na wykonaniu zadań z zakresu edycji tekstu, zastosowań arkusza kalkulacyjnego w
działalności prawniczej i wyszukiwania informacji prawnej z wykorzystaniem komputera. Test wielokrotnego wyboru
obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji.
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze
sprawdzianu (60%) oraz ze średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z  przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
Ważona

2
systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu informacji
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_48N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień obejmujących zastosowanie
nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu informacją, przede wszystkim w ramach działania e-
administracji.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego oraz informatyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji odnoszące się do
granic informatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji, w
tym również zasady komunikacji elektronicznej i
elektronicznego przetwarzania informacji

K_W071 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych, oraz
możliwości wykorzystywania technologii
teleinformatycznych w administracji, a także znaczenie
informatyzacji w administracji publicznej

K_W102 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
funkcjonowania Internetu i wirtualnych źródeł informacji
oraz ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu
cyberbezpieczeństwa w łączności elektronicznej i
narzędzi informatycznych w zarządzaniu informacją

K_W123 EP3
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań
podejmowanych w Internecie, w szczególności
obejmujących pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, a
także zasady bezpieczeństwa systemów i narzędzi
teleinformatycznych

K_U011 EP4

Student potrafi modelować i modyfikować procesy i
zjawiska prawne z wykorzystaniem standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji, ze szczególnym uwzględnieniem systemów i
narzędzi informatycznych

K_U032 EP5

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się. K_U193 EP8

kompetencje społeczne

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu
oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym, oraz potrafi ocenić
przydatność rozwiązań systemowych w zarządzaniu
informacją

K_K041 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy,  w szczególności w
aspekcie identyfikacji zagrożeń systemowych

K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Dostęp do informacji publicznej, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologii
informacyjno-komunikacyjnych - zagadnienia wstępne 3 0

22. Zasady komunikacji elektronicznej i elektronicznego przetwarzania informacji 3 0

3
3. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego

3 0

34. Technologie teleinformatyczne w administracji. Informatyzacja administracji publicznej 3 0

3
5. Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją

3 0

36. Cyberbezpieczeństwo w łączności elektronicznej 3 0

37. Dokumentacja elektroniczna a integralność, poufność i dostępność informacji 3 0

Analiza przedmiotu w oparciu o wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca
własna z zalecaną literaturą oraz praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test i jedno pytanie otwarte). Ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów. Za każde
pytanie testowe można uzyskać jeden punkt, a w przypadku pytania otwartego - 0 pkt, 0,25  pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1
pkt.
Ocena ustalana jest w następujący sposób:
poniżej 50% - ocena niedostateczna
od 50 % - ocena dostateczna
od 65% - ocena dostateczny +
od 75% - ocena dobra
od 85% - ocena dobry +
od 90% - ocena bardzo dobra

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 15 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 1 pytanie otwarte. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 pkt
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C. Banasiński (red.) (2018): Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

K. Jastrzębska (2018): Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa

W. Wiewiórowski, G. Wierczyński (2016): Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Ejdys (2018): Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok

L. Kępa (2019): Bezpieczeństwo danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

(test jednokrotnego wyboru) i 2 pkt (pytanie otwarte).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny końcowej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
Ważona

3
systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu informacją
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3434_26N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK , mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowania kierunku studiów.

1 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.1 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP3

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasady bezpieczeństwa

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej; obowiązki uczelni, przełożonych  w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i  nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu
warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych: unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i
indywidualnej,
postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)

1 1

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i w innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja

1 1

Forma zajęć: ćwiczenia
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11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, Szczecin

Literatura podstawowa

Koradecka D. (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP-uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu.
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu nie jest wystawiana.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIWPiA_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA SAGAN

Prowadzący zajęcia: mgr IWONA SAGAN

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o:
-strukturze i zasadach działania Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US,
-zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych i sposobach ich udostępniania,
-zasobach elektronicznych i bazach danych dostępnych w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Prawa i
Administracji US.

Wymagania wstępne: Nie stawia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

1 EP1

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.2 EP2

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.3 EP3

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

4 EP4

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

1 EP5

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.2 EP6

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

3 EP7

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

1 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne
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Forma zajęć: wykład

1
1. Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych.

1 1

1
2. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz danych. Polska
Bibliografia Prawnicza. 1 1

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

 Regulaminy agend Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Wypożyczalnia, Czytelnie).

Materiały dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin Organizacyjny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ2362_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

1 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

2 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej3 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego1 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni2 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online3 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej1 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



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

sztuczna inteligencja w prawie cywilnym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_49N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką stosowania sztucznej inteligencji oraz nowych technologii i jej znaczenia dla
stosunków cywilnoprawnych.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować normy prawne w celu oceny prawnej skutków działania albo zaniechania
sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych przesłanek odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej, prawa własności intelektualnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii
Europejskiej w obszarze cywilnoprawnych aspektów
stosowania sztucznej inteligencji oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji  w języku polskim.

K_W111 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego. K_W072 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa cywilnego w
zakresie nowych technologii.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z
rozwojem sztucznej inteligencji i jej wpływem na stosunki
umowne.

K_U021 EP4

Student potrafi ocenić stopień wiarygodności źródła
pozyskiwanych informacji. K_U052 EP5

Student potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu
o wiedzę o nowych technologiach i ich cywilistycznych
aspektach.

K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji i nowych
technologii.

K_K011 EP7

Student jest gotów do kreatywnego i operatywnego
myślenia oraz działania uwzględniając aspekty prawne
cywilistycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. K_K052 EP8

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych oraz odpowiedzialnego
wykonywania zawodu związanego stosowaniem
sztucznej inteligencji i nowych technologii.

K_K023 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: sztuczna inteligencja w prawie cywilnym

Forma zajęć: konwersatorium

11. Pojęcie inteligencji i sztucznej inteligencji 3 0

12. Sztuczna inteligencja a osobowość prawna 3 0

2
3. Reprezentacja osoby fizycznej lub prawnej przez SI

3 0

24. Zasady moralności SI a pozaprawne wartości prawa cywilnego 3 0

25. Odpowiedzialność za działania SI a dotychczasowy stan prawa cywilnego 3 0

26. Znaczenie Blockchain dla stosunków cywilnoprawnych 3 0

27. Zagadnienie inteligentnych kontraktów 3 0

38. Cyfrowe waluty jako środek umarzania zobowiązań 3 0

Wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia

D. Szostek (2018): Blockchain a prawo, C.H. Beck, Warszawa

M. Michna (2018): Bitcoin jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, C.H. Beck, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 sztuczna inteligencja w prawie cywilnym Ważona

3
sztuczna inteligencja w prawie cywilnym [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Chłopecki (2018): Sztuczna inteligencja - szkice prawnicze i futurologiczne, C.H. Beck, Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (2019): Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane
osobowe. Zagadnienia wybrane, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

świadczenie usług drogą elektroniczną
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_35N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON SŁOTWIŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą nawiązywania stosownych
umów, kształtowania ich treści, wykonywania oraz odpowiedzialności z tego tytułu. Student będzie umiał prawidłowo
zastosować narzędzia informatyczne i prawne odnoszące się do świadczenia usług za pośrednictwem Internetu i
systemu teleinformatycznego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu prawa cywilnego i prawa Unii
Europejskiej w obszarze cywilnoprawnych aspektów
stosowania sztucznej inteligencji oraz pozyskiwania i
przetwarzania informacji  w języku polskim.

K_W111 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego. K_W072 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa zobowiązań i
prawa cywilnego części ogólnej w zakresie następstw
aktywności w Internecie.

K_W133 EP3

umiejętności

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z
rozwojem nowych technologii i ich wpływem na stosunki
umowne.

K_U021 EP4

Student potrafi ocenić stopień wiarygodności źródła
pozyskiwanych informacji. K_U052 EP5

Student potrafi komunikować się z otoczeniem w oparciu
o wiedzę o nowych technologiach i ich cywilistycznych
aspektach.

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną. K_K011 EP7

Student jest gotów do kreatywnego i operatywnego
myślenia oraz działania, uwzględniając aspekty prawne
świadczenia usług drogą elektroniczną.

K_K052 EP8

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych oraz odpowiedzialnego
wykonywania zawodu związanego ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną.

K_K023 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: świadczenie usług drogą elektroniczną

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Wprowadzenie do prawa nowych technologii

1 0

1
2. Obszary harmonizacji w sferze normowania aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

1 0

1
3. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie komunikacji elektronicznej

1 0

1
4. Technologie informacyjne a społeczeństwo informacyjne

1 0

1

5. Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na
odległość

1 0

1

6. Pojęcie i typy tzw. umów elektronicznych

1 0

2
7. Charakterystyka umowy o dostęp do sieci teleinformatycznej

1 0

2
8. Charakterystyka umowy o dostawę sieci teleinformatycznej

1 0

29. Charakterystyka umowy o dostawę usług w sieci 1 0

210. Umowa o pozycjonowanie strony internetowej 1 0

211. Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną 1 0

212. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną 1 0

213. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną 1 0

wykład konwersatoryjny połączony z  dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem oraz analizą regulacji prawnych
dotyczących przedmiotu.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może
maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 świadczenie usług drogą elektroniczną Ważona

1 świadczenie usług drogą elektroniczną [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian (2018): Prawo cywilne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa

A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian (2019): Zobowiązania. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

E. Bagińska, J. Gołaczyński, W. P. Matysiak, M. Nesterowicz, W. Robaczyński,  Umowy o świadczenie usług, w: W. J. Katner
(red.)  (2018): System Prawa Prywatnego tom 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane,,  C.H. Beck, Warszawa

M. Gumularz (2019): Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

wstęp do prawoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_28N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 5

Koordynator
przedmiotu:

dr BEATA KANAREK

Prowadzący zajęcia: dr BEATA KANAREK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami prawoznawstwa. Zapoznanie z relacjami między tworzeniem, stosowaniem a
wykładnią prawa. Zapoznanie z charakterystyką systemu prawa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł prawa i ich
wzajemnych relacji. Student będzie umiał prawidłowo zastosować terminologię prawniczą i metody interpretacji
tekstów prawnych w odniesieniu do  konkretnych stanów faktycznych, odnoszących się w szczególności do
aktywności człowieka w Internecie i w zakresie przetwarzania informacji.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk prawnych na poziomie absolwenta
szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
pojęcia prawoznawstwa. K_W111 EP1

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje norm
postępowania (w tym norm prawnych), źródła norm
prawnych, sposób ich tworzenia, strukturę oraz sposób
dokonywania zmian.

K_W012 EP2

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu cechy systemu
prawnego oraz rodzaje więzi występujących w systemie. K_W153 EP3

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
pojęciami prawa i prawoznawstwa. K_U071 EP4

Posiada umiejętność wyszukiwania i kwalifikowania
norm postępowania regulujących określone sfery życia
społecznego.

K_U022 EP5

Posiada umiejętność prezentacji problemów związanych
z prawem Internetu i ochroną informacji oraz
prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem nowoczesnych
rozwiązań technologicznych.

K_U063 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i
umiejętności w zakresie posługiwania się terminologią
prawną i prawniczą.

K_K011 EP7

Wykazuje gotowość poszukiwania odpowiedzi na
nurtujące pytania w konfrontacji z osobowymi i
nieosobowymi źródłami wiedzy.

K_K032 EP8

Formułuje problemy oraz poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania niewłaściwych
postaw.

K_K073 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do prawoznawstwa

Forma zajęć: wykład

1

1. Pojęcie i funkcje prawa -  Prawo jako zjawisko społeczne - Prawo jako zjawisko polityczne. -  Funkcje
prawa

1 0

1
2. Norma postępowania - Obowiązywanie normy

1 0

1
3. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych

1 0

1
4. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych

1 0

1
5. Akt normatywny - Rodzaje aktów normatywnych

1 0

1
6. System prawa - System civil law i common law  -  Formalne cechy systemu prawa

1 0

1
7. System prawa - System civil law i common law  -  Formalne cechy systemu prawa

1 0

1
8. Obowiązywanie prawa

1 0

1
9. Eliminowanie aktów normatywnych z systemu

1 0

1
10. Język prawny i język prawniczy - Charakterystyka języka tekstów prawnych

1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Norma postępowania -  Obowiązywanie normy

1 0

1
2. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych

1 0

1
3. Przepis prawny - Rodzaje przepisów prawnych

1 0

2

4. Rodzaje aktów normatywnych: Konstytucja - Ustawa i akty o mocy ustawy - Akty wykonawcze i inne
akty podustawowe - Akty powszechnie obowiązujące a akty o charakterze wewnętrznym - Powiązania
między aktami normatywnymi - Akty normatywne Unii Europejskiej 1 0

1
5. Proces tworzenia prawa

1 0

1
6. Znajomość prawa - Ogłoszenie aktu normatywnego - Dzienniki urzędowe - Inne formy
przekazywania informacji o prawie - Ignorantia iuris nocet 1 0

1
7. Stosowanie prawa - Etapy stosowania prawa - Typy stosowania prawa

1 0

2

8. Realizowanie i przestrzeganie prawa - Pojęcie realizowania i przestrzegania normy - Czynniki
wpływające na przestrzeganie normy - Rodzaje sankcji - Warunki efektywności sankcji - Postawy wobec
prawa

1 0

1

9. Podmioty prawa - Pojęcie podmiotu prawa - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych-
Osoby prawne

1 0

1

10. Sytuacje prawne - Pojęcie sytuacji prawnej - Podstawowe sytuacje prawne - Pochodne sytuacje
prawne (uprawnienie i kompetencja) - Złożone sytuacje prawne - Prawo przedmiotowe i prawo w sensie
podmiotowym - Prawa człowieka i obywatela

1 0

1

11. Stosunek prawny - Stosunek faktyczny a stosunek tetyczny - Stosunek prawny - Podmiot,
przedmiot i treść stosunku prawnego - Powstawanie stosunków prawnych

1 0

1

12. Prawo a inne regulatory zachowań - Prawo i wartości - Kultura prawna - Wielość systemów
normatywnych - Normy moralne i obyczajowe - Relacje między prawem a moralnością i normami
obyczaju 1 0

1
13. Wykładnia przepisów prawnych - Zadania wykładni - Fazy wykładni - Rodzaje dyrektyw wykładni

1 0
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Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem
(wykład).
Prezentacja multimedialna (wykład i ćwiczenia).
Analiza tekstów z dyskusją (ćwiczenia).
Opracowanie projektu (ćwiczenia).
Gry symulacyjne (ćwiczenia).
Praca w grupach (ćwiczenia).

Metody kształcenia

M. Dybowski (2005): Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały do ćwiczeń, Ars Boni et Aequi, Poznań

S. Wronkowska (2005): Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8,EP9PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia: łączna suma punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi na pytania sformułowane w
pisemnym  teście jednokrotnego wyboru (15 pytań) oraz max. 5 punktów możliwych do uzyskania za aktywność na
zajęciach oraz przygotowanie zadań zleconych przez prowadzącego .
Ocena wystawiana za łącznie uzyskaną sumę punktów:
11 - 12 pkt: ocena: dostateczny,
13 - 14 pkt: ocena: dostateczny plus
15 - 16 pkt: ocena: dobry
17 -18 pkt: ocena: dobry plus
19-20 pkt: ocena: bardzo dobry

Wykład: zaliczenie z oceną w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru (20 pytań).

Test obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Test jednokrotnego wyboru, obejmuje 20 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.

Warunki zaliczenia:
11 - 12 poprawnych odpowiedzi: ocena: dostateczny,
13 - 14 poprawnych odpowiedzi: ocena: dostateczny plus
15 - 16 poprawnych odpowiedzi: ocena: dobry
17 -18 poprawnych odpowiedzi: ocena: dobry plus
19-20 poprawnych odpowiedzi: ocena: bardzo dobry
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Metoda wyliczenia oceny: średnia ważona.
Waga oceny z ćwiczeń: 0,5.
Waga oceny z wykładu:0,5.
Przy wyliczeniu oceny końcowej wynik należy zaokrąglić w górę.
Przykład wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z ćwiczeń 5,0 i ocena z wykładu 4,0: ocena z przedmiotu 4,5

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda wyliczenia oceny - średnia ważona.
Waga oceny z ćwiczeń: 0,5.
Waga oceny z wykładu: 0,5.
Przy wyliczeniu oceny końcowej wynik należy zaokrąglić w górę.
Przykład wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z ćwiczeń 5,0 i ocena z wykładu 4,0 - ocena z przedmiotu 4,5

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 wstęp do prawoznawstwa Ważona

1 wstęp do prawoznawstwa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

1 wstęp do prawoznawstwa [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk St., Pulka Z. (2016): Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny,
LexisNexis, Warszawa

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.  (2019): Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa

Jabłońska-Bonca J. (2015): Wprowadzenie do prawa. Introduction to law, LexisNexis, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3432_21N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROL SROKA

Prowadzący zajęcia: dr KAROL SROKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z aktualnymi rozwiązaniami informatycznymi w sferze zarządzanie
dokumentacją w podmiotach prywatnych oraz kierunkami rozwoju tych systemów. Student będzie umiał prawidłowo
zastosować narzędzia informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu dokumentów w podmiotach prywatnych.

Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu Systemy i narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu
informacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę z zakresu systemów informatycznych
obiegu dokumentów, zna typowe funkcje rozwiązań
informatycznych tego typu

K_W111 EP1

Zna różne formy dokumentacji, procesy ich powstawania
w podmiotach prywatnych oraz rozumie terminologię i
zasady teoretyczne nauki o dokumencie K_W152 EP2

Zna i rozumie podstawowe regulacje prawne oraz
wymogi praktyczne określające postępowanie z
dokumentacją w podmiotach prywatnych

K_W05
K_W103 EP3

umiejętności

Potrafi dobrać i wykorzystać narzędzia teleinformatyczne
oraz stosuje zasady teoretyczne archiwistyki i nauki o
dokumencie w działalności dokumentacyjnej
prowadzonej w podmiotach prywatnych.

K_U02
K_U031 EP4

kompetencje społeczne
Potrafi odpowiedzialnie postępować z informacją
zarówno publiczną, jak prywatną, którą zawiera
dokumentacja podmiotów prywatnych.

K_K061 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Informacja i wiedza w zarządzaniu podmiotem prywatnym 5 0

32. Dokument, dokument w formie elektronicznej. Metody uwierzytelniania dokumentów. 5 0

3
3. Dokumentacja, przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w przedsiębiorstwie
(sekretariat, księgowość oraz kadry). Kryteria podziału dokumentacji 5 0

4
4. Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w
podmiotach prywatnych 5 0
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4
5. Podstawowe procesy zarządzania dokumentacją: rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikacja oraz
archiwizacja. Przetwarzanie dokumentów jako jeden z procesów związanych z działalnością podmiotów
prywatnych. Zarządzanie dokumentacją a efektywność działani

5 0

5

6. System Zarządzania Dokumentami (DMS) - funkcjonalność systemu, gromadzenie i porządkowanie
dokumentów, wprowadzanie dokumentów papierowych do systemu informatycznego, procedury
rejestrowania dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie wersjami dokument. Baza
dokumentów kluczowych.

5 0

2
7. Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji. Bezpieczeństwo dokumentów - poufność,
integralność i dostępność. Technologia blockchain 5 0

28. Globalny obieg dokumentów - elektroniczna wymiana danych (EDI), zalety i typowe zastosowania 5 0

2
9. Wdrożenie systemów workflow/obiegu dokumentów - kryteria wyboru optymalnego rozwiązania
adekwatnego do podmiotu, harmonogram prac wdrożeniowych, przyczyny sukcesów i porażek 5 0

3
10. Problem dokumentacji likwidowanego podmiotu - uwarunkowania prawne. Archiwizacja
dokumentacji. 5 0

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusjana zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Borowiecki R.  (2004):  Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania,  Kantor Wydawniczy "Zakamycze",
Kraków

Bunkowska P.  (2014): Współczesna dokumentacja typowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernik, Toruń

Czekaj J.  (2012): Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław

Kisielnicki J. (2008): MIS - systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa

Michalski A  (2001):  Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie: systemy informatyczne a reinżynieria organizacji : praca
zbiorowa, Politechnika Śląska, Gliwice

Zygała R. (2007): Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego, Wrocław

Literatura podstawowa

Flakiewicz W.  (2002): Systemy informacyjne w zarządzaniu; Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa

Kisielnicki J., Sroka H. (1999): Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa

Klonowski J.Z. (2004): Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Wrycza S.  (2010): Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Studenci oceniani są na podstawie: 1) ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, 2) sprawdzianu
końcowego, sprawdzającego poziom osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej. Sprawdzian składa się z testu realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej z możliwością
korzystania z informacji dostępnej w Internecie. Test wielokrotnego wyboru obejmuje 30 pytań. Student wybiera dla
każdego zagadnienia 1, 2 lub 3 odpowiedzi spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu.Ocenę z zaliczenia stanowi: średnia ważona z oceny ze sprawdzianu (60%) oraz ze
średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (40%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych Ważona

5
zarządzanie dokumentacją w podmiotach prywatnych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_10N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: mgr inż. Maria Motyka [vacat]

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w tematykę związaną z zarządzaniem dokumentacją w podmiotach
publicznych, od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do Archiwum.
Student będzie umiał prawidłowo zastosować narzędzia informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu dokumentów
w podmiotach publicznych.

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać znajomość struktur administracji publicznej na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej w zakresie obiegu dokumentów oraz pojęcia i
terminologię właściwą dla informatyki i telekomunikacji
dotyczącą funkcjonowania ww. organów w przestrzeni
wirtualnej

K_W02
K_W121 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ideę
społeczeństwa informacyjnego oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji w aspekcie
informatyzacji w obszarze obiegu i zarządzania
dokumentacją.

K_W072 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony informacji o szczególnym statusie prawnym, w
tym informacji niejawnych, danych osobowych w
aspekcie stosowania prawidłowych reguł zarządzania
dokumentacją w sektorze publicznym i prywatnym.

K_W103 EP3
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umiejętności

Student potrafi modelować i modyfikować proces
archiwizacji dokumentów w sektorze publicznym i
prywatnym z wykorzystaniem standardów metod i
narzędzi wykorzystywanych w procesie przetwarzania
informacji.

K_U031 EP4

Student posiada umiejętność samodzielnego
formułowania i proponowania, opartych na analizie
problemów dotyczących złożonych i nietypowych
problemów związanych z obiegiem dokumentów.

K_U062 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
prawidłowo oznaczyć dokumenty oraz zaplanować i
zorganizować ich obieg w podmiocie publicznym.

K_U113 EP6

Student będzie umiał prawidłowo zastosować narzędzia
informatyczne i prawne odnoszące się do obiegu
dokumentów w podmiotach publicznych.

K_U174 EP10

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu obiegu i zarządzania
dokumentacją w sektorze publicznym, jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i
kształcenia w obszarze obiegu dokumentów.

K_K011 EP7

Student jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania
zawodu nie tylko w aspekcie merytorycznym, ale również
w aspekcie prawidłowego kwalifikowania, przetwarzania i
obiegu dokumentów.

K_K022 EP8

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów odnoszących się do
zarządzania dokumentacją oraz do zasięgania opinii w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Podstawy prawne: podstawowe przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją papierową i
dokumentami elektronicznymi, przepisy kancelaryjne 6 0

2
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 6 0

53. Instrukcja kancelaryjna 6 0

54. Jednolity rzeczowy wykaz akt 6 0

45. Dziennikowy i bezdziennikowy system kancelaryjny 6 0

36. Czynności kancelaryjne w systemie EZD 6 0

37. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym 6 0

3
8. Zasady rejestracji dokumentów, znakowania spraw, prowadzenia ich metryki oraz podział
dokumentacji 6 0

39. Analiza obiegu dokumentów w wybranym urzędzie administracji publicznej 6 0

analiza aktualnego stanu prawnego, analiza stanów faktycznych z dyskusją i z przygotowaniem pism lub innych
przydatnych dokumentów, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Regliński A.  (2013): Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja
archiwalna w praktyce , Presscom, Wrocałwe

Literatura podstawowa

Opracowanie zbiorowe (2017): Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika , Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej,
otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
Sposób wyliczenia oceny końcowej:
50% i mniej punktów - 2,0
powyżej 50% punktów - 3,0
powyżej 60% punktów - 3,5
powyżej 70% punktów - 4,0
powyżej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych Ważona

6
zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

zarządzanie informacją w sektorze finansowym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PAWEŁ MAŃCZYK

Prowadzący zajęcia: dr PAWEŁ MAŃCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym. Student pozna
najważniejsze pojęcia w tym zakresie oraz procedury związane z zarządzaniem informacji w sektorze finansowym

Wymagania wstępne:
1.  Student zna i rozumie hierarchię aktów prawnych. 2. Student zna i rozumie hierarchię jednostek redakcyjnych aktów
prawnych (artykuł, ustęp/paragraf, punkt, litera, tiret). 3. Student posiada podstawowe wiadomości dotyczące sektora
finansowego i podmiotów wchodzących w skład tego sektora.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania
informacją. K_W011 EP1

Student zna strukturę sektora finansowego i jednostki
wchodzące w jego skład. K_W162 EP2

Student zna procedury zarządzania informacją w
sektorze finansowym.

K_W02
K_W13
K_W15

3 EP3

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
zidentyfikować ewentualne słabe ogniwa (wady,
nieprawidłowości, błędy) w danej procedurze zarządzania
informacją.

K_U03
K_U05
K_U07

1 EP4

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
stworzyć podstawową procedurę zarządzania informacją.

K_U08
K_U11
K_U16

2 EP5

kompetencje społeczne

Student ma świadomość posiadanej wiedzy i
umiejętności, pozwalających mu samodzielnie
rozstrzygać podstawowe zagadnienia (problemy,
wyzwania) dotyczące zarządzania informacją, zwłaszcza
w sektorze finansowym

K_K03
K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie informacją w sektorze finansowym

Forma zajęć: wykład

31. Wykład problemowy nt. sektora finansowego i jednostek wchodzących w jego skład 5 0

32. Wykład problemowy nt. zarządzania informacją w sektorze finansowym 5 0
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4
3. Wykład problemowy nt. szczególnych procedur zarządzania informacją w sektorze finansowym
(procedura RODO, tajemnica skarbowa, tajemnica bankowa itp. 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Analiza stanów faktycznych nt. zarządzania informacją w jednostkach sektora finansów publicznych
połączona z dyskusją i formułowaniem zalet i wad danych procedur zarządzania informacją w tych
jednostkach.

5 0

6
2. Przygotowywanie pism lub innych przydatnych dokumentów z zakresu zarządzania informacją w
sektorze finansowym. 5 0

Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym. Student
pozna najważniejsze pojęcia w tym zakresie oraz procedury związane z zarządzaniem informacji w sektorze
finansowym

Metody kształcenia

Czekaj. J. (2012): Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Roman K.W. (2012):  Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Literatura podstawowa

Materska K. (2017): Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBM, Warszawa

Materska K. (2011): Rozwój koncepcji zarządzania informacją (w:) Diana Pietruch-Reizes, Wiesław BabikZ arządzanie
informacją w nauce, PTIN, Katowice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu jest uprzednie
zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i napisanego przez studenta
eseju nt. wybranego zagadnienia z zakresu zarządzania informacją w sektorze finansowym. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z eseju jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 % maksymalnej liczby pktów). Punkty przyznawane
są za: 1) zachowanie formy eseju  4 pktów; 2) wybór tematu z zakresu zarządzania informacją i sprecyzowanie
omawianej problematyki 4 pktów; 3) umiejętność sformułowania własnego poglądu na wybrany temat i przywołania
argumentów uzasadniających ten pogląd  0 12 pktów Zasady oceniania eseju: 20 pktów  bardzo dobry (5) 18 19 pktów
dobry plus (4,5) 16 17 pktów dobry (4,0) 14 15 pktów   dostateczny plus (3,5) 12-13 puktów   dostateczny (3,0) poniżej
12 pktów   niedostateczny (2) Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań
jednokrotnego wyboru spośród 3 wariantów odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu końcowego jest zdobycie co najmniej 12 pktów (60 %
maksymalnej liczby pktów). Zasady oceniania sprawdzianu końcowego: 20 pktów   bardzo dobry (5) 18-19 pktów
dobry plus (4,5) 16-17 puktów  dobry (4,0) 14 15 pktów  dostateczny plus (3,5) 12 13 pktów   dostateczny (3,0) poniżej
12 pktów  niedostateczny (2)

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 20 pytań
jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest zdobycie co najmniej 12 pkt (60% maksymalnej liczby pkt).
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów. Zasady oceniania egzaminu: 20 pkt - bardzo dobry
(5) 18-19 pkt - dobry plus (4,5) 16-17 pkt - dobry (4,0) 14-15 pkt - dostateczny plus (3,5) 12-13 pkt - dostateczny (3,0)
poniżej 12 pkt - niedostateczny (2,0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena uzyskana z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 zarządzanie informacją w sektorze finansowym Ważona

5 zarządzanie informacją w sektorze finansowym [wykład] egzamin 1,00

5
zarządzanie informacją w sektorze finansowym [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do zajęć 0

26Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPub

zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3439_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze publicznymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr SZCZEPAN STEMPIŃSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją w sytuacjach
kryzysowych w aspekcie budowania prawidłowych struktur i zasad funkcjonowania systemu państwa w sytuacjach
wyjątkowych zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu nauk społecznych i zdrowia publicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawyprawne i zasady podejmowania i
wykonywaniadziałalności gospodarczej w aspekcie
istotnym dlazaangażowania podmiotów prawa
prywatnego wprzepływ informacji w sytuacjach
kryzysowych

K_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
ochrony i zarządzania informacją o szczególnym statusie
w sytuacjach kryzysowych

K_W102 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
terminologię z zakresu interdyscyplinarnej informatyki
technicznej i telekomunikacji, niezbędnej dla zrozumienia
i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
pozyskiwanych i przetwarzanych informacji w warunkach
sytuacji kryzysowe

K_W10
K_W123 EP3

umiejętności

posiada umiejętność samodzielnej oceny stopnia
wiarygodności i rzetelności źródła pozyskiwanych
informacji, niezbędną do zapewnienia optymalnego
poziomu bezpieczeństwa tej informacji w warunkach
sytuacji kryzysowej oraz zabezpieczenia słusznych
interesów osób, których ta informacja dotycz

K_U051 EP4

potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - prawidłowo
zebrać i analizować materiały niezbędne do podjęcia
prawidłowej decyzji w celu zapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa informacji, którą zarządza w
warunkach sytuacji kryzysowe

K_U112 EP5

potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
prawnych w obszarze bezpieczeństwa zarządzania
informacji o różnym statusie prawnym w warunkach
sytuacji kryzysowe

K_U123 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w
obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji w
warunkach sytuacji kryzysowej

K_K031 EP7

jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z przetwarzaniem informacji o
różnym statusie prawnym w warunkach
sytuacjikryzysowe

K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych

Forma zajęć: ćwiczenia

6
1. Elementy podmiotowe systemu zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem centrów
zarządzania kryzysowego 4 0

62. Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego 4 0

63. Katalog i status prawny informacji podlegających przepływowi w sytuacjach kryzysowych 4 0

64. Charakterystyka baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego 4 0

2
5. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania ludności na wypadek
zagrożeń 4 0

4
6. Rola informacji w zakresie racjonalnego gospodarowania siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych

4 0

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnychMetody kształcenia

Stawnicka J. (2011): Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Szczytno

Zieliński K. F. (2017): Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Difin , Warszawa
Literatura podstawowa

Gołębiewski J. (2017): Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym, Difin, Warszawa

Szmitkowski P. (2017): Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej, UP-H Siedlce, Siedlce
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie
zamkniętej,otwartej lub stanu faktycznego do wyboru przez prowadzącego).Za każdą prawidłową odpowiedź - 1
pkt.Sposób wyliczenia oceny końcowej:50% i mniej punktów - 2,0powyżej 50% punktów - 3,0powyżej 60% punktów -
3,5powyżej 70% punktów - 4,0powyżej 80% punktów - 4,5co najmniej 90% punktów - 5,0

W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego forma i warunki zaliczenia są następujące: Test - 20 pytań
jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest zdobycie co najmniej 12 pkt (60% maksymalnej liczby pkt). Ocena końcowa jest uzależniona od liczby
uzyskanych punktów. Zasady oceniania egzaminu: 20 pkt - bardzo dobry (5) 18-19 pkt - dobry plus (4,5) 16-17 pkt -
dobry (4,0) 14-15 pkt - dostateczny plus (3,5) 12-13 pkt - dostateczny (3,0) poniżej 12 pkt - niedostateczny (2,0)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych Ważona

4
zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

23Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z

zasady autoprezentacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_42N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest kształcenie kompetencji w zakresie skutecznej autoprezentacji w obrębie form pisemnych (CV,
list motywacyjny, formularz aplikacyjny itp.) oraz ustnych (wystąpienie publiczne, rozmowa kwalifikacyjna itp.).

Wymagania wstępne: Problematyka przedmiotu nie wymaga posiadania przez studentów specjalistycznej wiedzy z innych dziedzin nauki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna formy i zasady autoprezentacji, w tym
uwarunkowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a
także zasady wywierania wpływu społecznego na ludzi
oraz jej uwarunkowania prawne, etyczne i inne, przy
uwzględnieniu możliwości wykorzystywania informacji
pozyskanej w Internecie.

K_W161 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię związaną z technikami
autoprezentacyjnymi (poza naukami prawnymi) oraz ma
podstawową wiedzę ogólną z zakresu komunikacji
interpersonalnej oraz relacji społecznych, istotną w
zakresie stosowania technik i taktyk autoprezentacyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych.

K_W152 EP2

umiejętności

Student potrafi dokonać autoprezentacji zarówno w
formie pisemnej, jak i w trakcie debaty oraz wykorzystać
techniki komunikacji, przedstawiając i oceniając różne
stanowiska oraz dyskutując o nich.

K_U101 EP3

Student potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne, służące do pozyskiwania i
przetwarzania informacji w zakresie skutecznej
komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej i
autoprezentacji.

K_U172 EP4
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych oraz odpowiedzialnego
wykonywania zawodu.

K_K021 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, uczestnicząc w
przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w
szczególności dotyczące stosowanych technik i taktyk
autoprezentacyjnych i komunikacji werbalnej i
niewerbalnej.

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zasady autoprezentacji

Forma zajęć: konwersatorium

11. Język jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. 2 0

12. Sztuka argumentacji. 2 0

2
3. Elementy parawerbalne (akcent, intonacja, frazowanie, tempo, siła, barwa i modulacja głosu) i
pozawerbalne wystąpień (proksemika, mimika, gesty, postawa ciała, wygląd zewnętrzny). 2 0

24. Znaczenie autoprezentacji w kulturze i życiu społecznym. 2 0

25. Manipulacja i sposoby obrony przed nią. 2 0

26. Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych 2 0

- prezentacja multimedialna,
- analiza kluczowych przepisów w kontekście kluczowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną w
polskim systemie prawnym i pociąganiu do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw.
- analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego). W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia w trybie stacjonarnym z
uwagi na nauczanie zdalne, test odbędzie się  za pośrednictwem MS Teams.

Sprawdzian (max. 10 pkt):
5,0 - 9,5-10 pkt
4,5 - 8,5-9 pkt
4,0 - 7,5-8 pkt
3,5 - 6,5-7 pkt
3,0 - 5-6 pkt

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego:
Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (max. 20 pytań w formie zamkniętej, otwartej lub stanu faktycznego
do wyboru przez prowadzącego).
Punktacja:
10 pkt - ocena 5,0
9 pkt - ocena 4,5
8 pkt - ocena 4,0
7 pkt - ocena 3,5,
5-6 punktów - ocena 3,0,
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Dopuszczalne zaliczenie w formie ustnej (do wyboru przez prowadzącego zajęcia).

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego forma ustna lub testowa w programie MS
TEAMS, do wyboru przez prowadzącego zajęcia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Dopuszczalne jest podwyższenie oceny o 1 pkt w
związku z aktywnością Studenta na zajęciach.
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M. Leary (2012): Wywieranie wrażenia na innych O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

M. Leary (2017): WYWIERANIE WRAŻENIA. Strategie autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Literatura podstawowa

Tokarz M. (2006): Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 zasady autoprezentacji Ważona

2 zasady autoprezentacji [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PIiOI-O-I-N-22/23Z-IwSPr

zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo Internetu i ochrony informacji

PIA192AIJ3435_15N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne informacja w sektorze prywatnymogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr Rafał Wasilewski

Prowadzący zajęcia: dr Rafał Wasilewski

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z prawnymi uwarunkowaniami zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku wirtualnym.
Student będzie umiał prawidłowo ocenić zachowania przedsiębiorców działających w obrocie wirtualnym w aspekcie
zakwalifikowania ich jako czynów nieuczciwej konkurencji.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość prawa i postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
struktury i zasady funkcjonowania organów władzy
publicznej właściwych w sprawach dotyczących
zwalczania nieuczciwej konkurencji w obrocie
wirtualnym.

K_W021 EP1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
i terminologię z zakresu zwalczania nieuczciwej
konkurencji oraz zna ich znaczenie dla obrotu
wirtualnego.

K_W112 EP2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
sposoby funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego z obszaru zwalczania nieuczciwej
konkurencji z uwzględnieniem specyfiki obrotu
wirtualnego.

K_W133 EP3
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umiejętności

Student potrafi oceniać i analizować posiadaną wiedzę
oraz prawidłowo interpretować treść regulacji prawnych
z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ich
wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych w
Internecie.

K_U011 EP4

Student potrafi komunikować się z otoczeniem,
prawidłowo posługując się podstawową wiedzą i
terminologią z zakresu prawnego zwalczania nieuczciwej
konkurencji z uwzględnieniem specyfiku obrotu
wirtualnego.

K_U072 EP5

Student potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę -
poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie
dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku
wirtualnym.

K_U163 EP6

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
nauk prawnych oraz etyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki konkurowania z innymi podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą albo aktywność
zawodową w Internecie.

K_U144 EP10

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu prawnego zwalczania nieuczciwej
konkurencji (z uwzględnieniem specyfiki obrotu
wirtualnego), jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz wyznaczania kierunków
własnego rozwoju i kształcenia w tym zakresie.

K_K011 EP7

Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania
problemów związanych z funkcjonowaniem Internetu,
zwłaszcza w kontekście zwalczania nieuczciwej
konkurencji.

K_K042 EP8

Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania zgodnie z zasadami prawych uwarunkowań
zwalczania nieuczciwej konkurencji dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu dotyczącego
obrotu wirtualnego.

K_K073 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Nieuczciwa konkurencja a uczciwa konkurencja - podstawowe zagadnienia i uwarunkowania
zwalczania nieuczciwej konkurencji 4 0

2
2. Podstawowe pojęcia z zakresu regulacji dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji:
przedsiębiorca, czyn nieuczciwej konkurencji, typologia czynów nieuczciwej konkurencji 4 0

43. Poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem specyfiki obrotu wirtualnego 4 0

2
4. Roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji (praktyczne funkcjonowanie ochrony przed
nieuczciwą konkurencją na rynku wirtualnym) 4 0

15. Nieuczciwa konkurencja a prawo karne oraz publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów 4 0

Konwersatorium z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia: elementy wykładu, prezentacja multimedialna,
analiza teorii, interpretacja przepisów prawnych, analiza orzecznictwa i stanów faktycznych, dyskusja, rozwiązywanie
zadań problemowych, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Szwaja, J. (red.) (2019): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, WarszawaLiteratura podstawowa

Nowińska, E., Szczepanowska-Kozłowska, K.  (2017): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa

Sieradzka, M., Zdyb, M. (2016): Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian składający się z 2 pytań otwartych oraz 10 pytań testowych. Za każde pytanie otwarte można uzyskać
maksymalnie 5 punktów, a za każde pytanie testowe 1 punkt. Łączna suma punktów do uzyskania wynosi 20.
Sposób obliczania oceny z zaliczenia:
< 11 punktów - niedostateczny
11-12 punktów - dostateczny
13-14 punktów - dostateczny plus
15-16 punktów - dobry
17-18 punktów - dobry plus
19-20 punktów - bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest obliczana jako 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym Ważona

4
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w obrocie wirtualnym
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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