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WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r.
PROGRAM „Business Law"
Profilowanie

zakresów

tematycznych

w

zakresie

wykładów

monograficznych,

konwersatoriów i seminariów magisterskichLJdla studentów prawa stacjonarnego (IV I V rok
studiów)
1. Program
Program Business Law" jest ofertą edukacyjną skierowaną do studentów IV i V roku
prawa

stacjonarnego WPiA UKSW (dalej zwany

uczestnictwo

Studentów

w

seminariach

programem").

magisterskich,

Program zakłada

wykładach

monograficznych

i konwersatoriach, w oparciu o przygotowane przez Kadrę Naukową WPiA UKSW
profilowanie tematyczne prowadzonych zajęć.
Profilowanie zajęć oparte jest na zagadnieniach związanych z prawnymi aspektami
prowadzenia

przez

przedsiębiorców

działalności

gospodarczej

(Business

Law"),

ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów prywatnego prawa gospodarczego,
publicznego prawa gospodarczego oraz prawa finansowego.
Student, który zdecydował się na wybór Ścieżki edukacyjnej w ramach Programu,
poza otrzymaniem odrębnego Certyfikatu, uzyska pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, obejmujące w szerszym
stopniu prawne aspekty związane ze wskazanym obszarem.
Podstawowym celem zajęć jest położenie większego nacisku na praktyczny wymiar
prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych
i potrzeb współczesnego rynku pracy.

Profilowanie

seminariów

magisterskich,

wykładów

monograficznych

i konwersatoriów w ramach Programu nie stanowi modyfikacji podstawowego modelu
nauczania na WPiA UKSW, lecz jest dodatkowym pogłębieniem badań we wskazanym
obszarze.
2. Kontynuacja Programu pilotażowego „Business Law"
Program jest kontynuacją Programu pilotażowego „Business Law" wdrożonego
Zarządzeniem nr 3/2012 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 lipca
2012 r. w roku akademickim 2012/2013, który spotkał się z dużym zainteresowaniem
Studentów,
3. Kadra Naukowa
Kadra Naukowa zaangażowana w realizację Programu to pracownicy trzech Katedr
WPiA UKSW:
•

Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego;

• Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego oraz
•

Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii.

Wykładowcami prowadzącymi wykłady monograficzne i konwersatoria są ponadto
wybitni teoretycy i praktycy prawa, będący ekspertami o uznanej renomie rynkowej.
Koordynatorem Programu jest Pani dr Justyna Dąbrowska, Adiunkt w Katedrze Prawa
Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW, Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Business

Law.
4. Studenci
Uczestnikami Programu są Studenci, którzy wybrali seminaria magisterskie
prowadzone dla IV roku prawa stacjonarnego przez prof. dr hab. Marka Michalskiego
(maksymalnie 15 osób), dr hab. prof. UKSW Piotra Zapadkę (maksymalnie 15 osób) oraz
dr

Michała

Będkowskicgo-Kozioła

(maksymalnie

Studentów IV roku prawa stacjonarnego.

15

osób),

łącznie

maksymalnie

45

5. Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa Studenta w Programie jest zapisanie się na IV roku studiów
na seminarium magisterskie do jednego z trzech wskazanych powyżej pracowników WPIA
UKSW.
W pierwszej kolejności, uczestnikami zapisywanymi na ww. seminaria, będą
Studenci, którzy uzyskali (łącznie): średnią ze studiów nie niższą niż 4,0 (liczoną do dnia
wpisu na listę seminarzystów) oraz średnią nie niższą niż 4,0 uzyskaną z egzaminu z prawa
finansowego i egzaminu z prawa publicznego gospodarczego.
6. Elementy Programu.
a) Seminaria Magisterskie
Uczestniczący w Programie Student będzie uczestnikiem jednego z trzech wskazanych
powyżej seminariów magisterskich, które trwać będą w semestrach od VII do X (tj. IV i V
rok studiów).
Student przygotuje pracę magisterską z obszaru objętego zakresem badawczym
seminarium magisterskiego.
Studenci

objęci

Programem

będą

uczestnikami

seminariów

magisterskich

prowadzonych przez:
•

prof. dr hab. Marka Michalskiego, Dziekana WPiA UKSW, Kierownika Katedry
Prawa Gospodarczego Prywatnego

•

dr hab. Piotra Zapadkę, prof. UKSW, Prodziekana WPiA UKSW, (p.o.) Kierownika
Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii

•

dr Michała Będkowskiego-Kozioła, (p.o.) Kierownika Katedry Publicznego Prawa
Gospodarczego

b) Specjalistyczne

wykłady

monograficzne

i konwersatoria w ramach

Programu.
Program „Business Law" jest podzielony na 3 moduły:
1) Moduł I. Otoczenie przedsiębiorców

modułów

Zajęcia objęte Modułem I są następujące:
1. Przedsiębiorca a system swobody gospodarczej
2. Prawo upadłościowe
3. Prawo restrukturyzacyjne
4. E-biznes
5. Holdingi

2) Moduł II. Corporate finance
Zajęcia objęte Modułem II są następujące:
1. Finansowanie zewnętrzne przedsiębiorców
2. Finansowanie wewnętrzne przedsiębiorców
3. Podstawy rachunkowości w spółkach

3) Moduł III.
Wykłady monograficzne i konwersatoria objęte Modułem III ogłaszane są corocznie na
stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji.

Wykłady monograficzne i konwersatoria objęte Modułem I są przeznaczone dla
Studentów IV roku uczestniczących w Programie.
Wykłady monograficzne i konwersatoria objęte Modułem II są przeznaczone dla
Studentów V roku uczestniczących w Programie.
Wykłady monograficzne objęte Modułem I i II są obowiązkowe dla uczestników
Programu.
Wykłady monograficzne i konwersatoria objęte Modułem III są przeznaczone dla
Studentów V roku uczestniczących w Programie.
Student V roku ma obowiązek zapisać się i zaliczyć przynajmniej trzy zajęcia
(wykłady

monograficzne

lub

konwersatoria,

w

dowolnej

proporcji)

spośród

zajęć

oferowanych w Module III.
Uczestniczący w Programie Studenci IV roku mają możliwość zapisania się na
konwersatoria objęte Modułem III i zaliczenia ich już na IV roku. Student nie będzie
zobowiązany do zaliczenia zajęć z Modułu III na V roku w takim zakresie, w jakim zaliczył
zajęcia z Modułu III na IV roku.

Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów, na które się
zarejestrował.
Sposób zaliczenia przedmiotu określa prowadzący zajęcia.
Studenci są zobowiązani do obecności na zajęciach.
Wykłady monograficzne objęte Modułem I, II i III przeznaczone są dla Studentów
zapisanych do Programu. Koordynator Programu może udzielić zgody na zapisanie się na
zajęcia objęte Programem także Studentom spoza Programu.
Warunkiem zapisania się na zajęcia z Modułu III na IV roku jest dostępność miejsc.
W pierwszej kolejności zapisywani na zajęcia z Modułu III są uczestniczący w Programie
Studenci V roku, następnie są to uczestniczący w Programie Studenci IV roku.
W przypadku dostępności miejsc na zajęcia z Modułu III mogą zapisywać w dalszej
kolejności się także Studenci nieuczestniczący w Programie BL.
Wybór zajęć z Modułu III dokonywany będzie spośród przedmiotów ogłaszanych
corocznie na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji.
c) Staże w kancelariach prawniczych i działach prawnych
Każdy ze Studentów objętych Programem - na swój wniosek - będzie miał możliwość
odbycia stażu w kancelarii prawniczej lub dziale prawnym.
Kancelarie prawnicze i działy prawne, w których odbywać się będą staże, wybrane
zostaną przez WPiA UKSW spośród renomowanych firm na rynku usług prawniczych
i największych przedsiębiorców.
WPiA UKSW wskaże Studentom objętym Programem kancelarię prawniczą lub dział
prawny oraz czas (okres)

odbywania stażu, zgodnie z postanowieniami zawartych

z kancelariami prawniczymi i przedsiębiorcami dwustronnych umów o współpracę, w miarę
możliwości z uwzględnieniem preferencji i zainteresowań Studentów.
7. Certyfikat
Ukończenie Programu na przedstawionych powyżej zasadach, potwierdzone zostanie
stosownym Certyfikatem, wydanym przez Dziekana WPiA UKSW, odrębnie od dyplomu
ukończenia studiów prawniczych, z którego treści wynikać będzie uzyskanie przez
Absolwenta WPiA UKSW sprofilowanej wiedzy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia
działalności gospodarczej (Business Law").

8. Informacje dodatkowe
Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania prawne w przestrzeni współczesnego
prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem węzłowych nowelizacji aktów
prawnych lub przyjęcia nowych (kluczowych) aktów prawnych do polskiego systemu
prawnego, program Business Law" może podlegać modyfikacjom w trakcie jego realizacji.

