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PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Podyplomowe Studium Administracji

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Jacek Jagielski

Krakowskie Przedmieście, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl

Wtorki i czwartki 10:00-14:00

Trzy semestry

Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie raz 
w miesiącu

5 250 zł (opłata jednorazowa)
5 550 zł (opłata w trzech ratach)

Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Pod-
stawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii admini-
stracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia sa-
morządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, 
Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, 
Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pra-
cy, Wybrane zagadnienia prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa 
finansowego, System postępowania administracyjnego, Wybrane za-
gadnienia postępowania cywilnego.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Ja-
cek Jagielski, prof. dr hab. Marek Zubik, prof. UW, dr hab. Andrzej Wach, 
prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski, doc. dr Zdzisław Jarosz, dr hab. 
Cezary Banasiński, doc. dr Marek Grzybowski, dr Maria Kawecka-Sob-
czak, doc. dr Marek Szubiakowski, dr hab. Paweł Wojciechowski.

4 egzaminy po każdym semestrze. Dodatkowo w 2 i 3 semestrze obo-
wiązkowe są po dwa konserwatoria i jedno seminarium na zaliczenie. 

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na 
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Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestiona-
riusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony interneto-
wej), 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za 
studia. 

Od 10 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. oraz ewentualna rekrutacja 
uzupełniająca od 1 września 2017 r. do 8 września 2017 r. 

październik 2017 r.

100

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumen-
tów.

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI - KIERUNEK: 
KONTROLA, NADZÓR I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Administracji 
- kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Jacek Jagielski

Krakowskie Przedmieście, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl

Wtorki i czwartki 10.00-14.00

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy dwudniowe sobotnio-niedzielne, przeciętnie raz 
w miesiącu

5 900 zł (opłata jednorazowa)
6 100 zł (płatność w trzech ratach)

Program studiów (224 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego, 
Ustrój administracji publicznej - Procedura administracyjna - Finanse 
publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru - Prawny 
system kontroli administracji publicznej, Organizacja i technika kontrola 
wewnętrzna, Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, 
Metodyka i techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach ad-
ministracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania organów 
w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach 
finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji pu-
blicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audy-
tu, System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza 
i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty 
kontroli i audytu.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW, dr hab. 
Elżbieta Chojna-Duch, doc. dr Jarosław Maćkowiak, dr Maksymilian 
Cherka, mgr Miłosz Anczakowski.

Dodatkowo obowiązkowe po dwa konwersatoria w semestrze na zali-
czenie i seminarium dyplomowe w drugim semestrze.
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

6 egzaminów (pierwszy semestr)
4 egzaminy (drugi semestr)

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, podanie 
o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomo-
wych, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia. 

Od 10 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. oraz ewentualna rekrutacja 
uzupełniająca od 1 września 2017 r. do 8 września 2017 r.

październik 2017 r.

70

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumen-
tów i wpłata czesnego za pierwszy semestr.

www.wpia.uw.edu.pl



MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA PODYPLOMOWE „PRAWO, 
EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe „Prawo, Ekonomia i Zarządza-
nie w Działalności Gospodarczej”

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, Wydział 
Zarządzania UW

prof. UW, dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22  55 49 154, 22 55 49 111
e-mail: domanska@wne.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty w terminach zjazdów

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

8 000 zł

Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Pra-
wo handlowe, Prawo podatkowe, Prawo bankowe, Prawo pracy, Prawo 
cywilne, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansami przedsiębior-
stwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, Mikro-i makroekono-
miczne podstawy działalności gospodarczej, Instrumenty finansowe, 
Rachunkowość, Negocjacje, Windykacja należności.

Program dostarcza zintegrowanej wiedzy w każdej z trzech dziedzin, 
koncentrując uwagę na finansach przedsiębiorstw (np. pozwala podjąć 
decyzje co do kierunków inwestycji, użycia określonych instrumentów 
finansowych, zarządzania finansami łącznie z oceną prawnych możli-
wości kształtowania stosunków z innymi przedsiębiorstwami, bankami 
i instytucjami fiskalnymi), kształtowaniu potencjału kadrowego firmy 
(prawo pracy, zarządzanie kapitałem społecznym), kształtowaniu rynku 
(marketing i prawo handlowe) ale także pozwala uzyskać widzę pozwa-
lająca podejmować decyzje dotyczące struktury organizacyjnej firmy, 
ubezpieczania ryzyka jej działalności, a także przewidywania warunków 
jej działania w zależności od przebiegi zjawisk makroekonomicznych.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Janusz Kudła, prof. UW dr hab. 
Urszula Sztandar-Sztanderska, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, 
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin rejestracji w systemie IRK

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

doc. dr Marek Grzybowski, dr Aleksander Chrostowski, dr Gabriela Grot-
kowska, dr Waldemar Grzywacz, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, doc. 
dr Andrzej Rutkowski, dr Sławomir Winch, dr Łukasz Żelechowski, mgr 
Zbigniew Huszcz, mgr Danuta Maciejowska, mgr Krzysztof Podstawka.

Wszystkie przedmioty zaliczane są na ocenę. Średnia arytmetyczna 
z uzyskanych wyników stanowi ocenę na świadectwie ukończenia stu-
diów podyplomowych.

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych, standardowy kwestionariusz osobowy, życiorys, 1 zdjęcie, zobo-
wiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

Od 8 maja do 9 października 2017 r.

10 października do 17 października 2017 r.

28 październik 2017 r.

60

W przypadku zgłoszenia się poniżej 60 osób, nie będzie przeprowadza-
ne postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli liczba kandydatów będzie więk-
sza, o przyjęciu na studia decydować będzie konkurs na podstawie ocen 
z dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

http://www.wne.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIA NEGOCJACJI, MEDIACJI I INNYCH 
ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Me-
tod Rozwiązywania Sporów

Wydział Prawa i Administracji UW

dr hab. Ewa Gmurzyńska

Collegium Iuridicum II
pokój 2.5
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
tel./fax. 22 55 25 920/921
sekretarz : mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
e-mail: negocjacjemediacje.wpia.uw.edu.pl

poniedziałki 12:00-14:00, środy 10:00-14:00

Dwa semestry

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (12 zjazdów)

5 500 zł

Program studiów (ponad 170 godzin) obejmuje następujące zagadnie-
nia: Teoria i psychologia konfliktu, Komunikacja interpersonalna, Nego-
cjacje, Rodzaje negocjacji, Mediacja, Etapy mediacji, Etyka w negocja-
cjach i mediacjach, Rola mediatora, Rola prawa i prawników w mediacji, 
Przygotowanie klienta do mediacji, Regulacje polskie i międzynarodowe 
dotyczące mediacji, Zastosowanie mediacji w różnych rodzajach spo-
rów, etc. 

Wykładowcy: Mec. M. Bobrowicz, mec. S. Pieckowski, Sędzia A. Rękas, 
Sędzia R. Cebula, dr hab. M. Latos-Miłkowska, dr hab. E. Gmurzyńska, 
doc. dr M. Barzycka-Banaszczyk, doc. dr E. Łojko, doc. dr E. Mikos-Skuza, 
doc. dr A. Rosner, dr M. Fajst, dr A. Gójska, dr R. Morek, dr A. Winiarska, 
mgr R. Boch, mgr A. Cybulko, mgr A. Szpor, mgr M. Tański, mgr M. Waw-
rzyniak, mgr A.Siedlecka-Andrychowicz, 
mgr K. Sobczyk, mgr K. Markert i in.

Egzamin pisemny na zakończenie każdego semestru. 
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REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Rejestracja elektroniczna Zgłoszenia na studia dokonuje się przez sys-
tem USOS wypełniając formularz rejestracyjny. 

Dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie 
na studia z krótkim (1/2 strony) uzasadnieniem zainteresowania tema-
tyką studiów, CV, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia 
studiów lub kopia poświadczona notarialnie, 3 zdjęcia, zobowiązanie do 
ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Od 24 kwietnia do 15 września 2017 r.

październik 2017 r. 

45

Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magister-
skich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posia-
dających wykształcenie prawnicze (studia polecane są szczególnie dla 
radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów i pro-
kuratorów). Ponadto na studia mogą być przyjęte osoby bez wykształ-
cenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekono-
micznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz 
managerowie, posiadający podstawową wiedzę z zakresu prawa.

www.wpia.uw.edu.pl 



PODYPLOMOWE STUDIUM PODATKÓW  
I PRAWA PODATKOWEGO

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Collegium Iuridicum III, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479, tel./fax 22 55 24 324
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska, 
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdowe 8.30-10.00

Trzy semestry

Zaoczny, zajęcia w soboty (9:40-17:10) i niedziele (8:00-15:10), średnio 
co 2 tygodnie 

7 750 zł (opłata jednorazowa); 8 250 zł (opłata w trzech ratach)

Program studiów (448 godzin) obejmuje;
Semestr I: Wstęp do nauki prawa podatkowego, Teoria podatków, Fi-
nanse publiczne. System dochodów budżetowych, Ordynacja podat-
kowa – część prawnomaterialna, Postępowanie podatkowe, Ustrój 
organów podatkowych, skarbowych i celnych, Międzynarodowe pra-
wo podatkowe, Prawo dewizowe, Ustawa o doradztwie podatkowym, 
Optymalizacja podatkowa;
Semestr II: Wprowadzenie do podatków dochodowych, Postępowanie 
egzekucyjne, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podstawy rachun-
kowości, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy 
od osób prawnych – judykatura, Zryczałtowany podatek dochodowy od 
osób fizycznych, Wprowadzenie do podatków obrotowych, Podatek od 
towarów i usług, Podatek od towarów i usług – judykatura, Podatek akcy-
zowy, Podatek akcyzowy – judykatura, Niepodatkowe należności budże-
towe, Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe; 
Semestr III: Wprowadzenie do podatków majątkowych, Podatek od 
czynności cywilnoprawnych, Ewidencja nieruchomości – kataster fi-
skalny, Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, Podatek od nieru-
chomości, Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodar-
czych – skutki podatkowe, Podatek rolny, Podatek leśny, Prawo celne, 
Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym, Postępowania 
przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, Prawo kar-
ne skarbowe, Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej, Składki na ubez-
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

pieczenie społeczne i zdrowotne, Podatek od gier, Podatek od spadków 
i darowizn, Przestępczość podatkowa. 
Zakończenie studiów: Monograficzny wykład autorski wybitnego spe-
cjalisty (gościa studium).

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. dr hab. 
Jacek Jagielski, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr 
hab. Hanna Litwińczuk, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. 
Irena Olchowicz, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prof. dr hab. Ewa Gru-
za, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Szubiakowski, 
doc. dr Marek Waluga, dr Michał Bitner, dr Piotr Karwat, dr Rafał Nawrot, 
sędzia dr Grzegorz Nowecki, dr Maciej Ślifirczyk, dr Krzysztof Radzikow-
ski, dr Karolina Tetłak, sędzia NSA Adam Bącal, sędzia NSA Bogusław 
Dauter, mgr Jerzy Bielawny, mgr Dariusz Malinowski, mgr Jacek Pyssa.

Sesja egzaminacyjna (po każdym semestrze). Obowiązują wpisy na 
ocenę z egzaminów i zaliczenia wszystkich przedmiotów.

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Odpis dyplomu magisterskiego, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie na stu-
dia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestiona-
riusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia, umo-
wa o odpłatności za studia podyplomowe (dokumenty są dostępne na 
stronie przy rejestracji elektronicznej). Czesne za studia rozliczane są 
poprzez moduł płatności systemu USOSweb. Opłaty należy wnosić na 
indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza. 

Od 20 października 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc

Połowa lutego 2018 r. 

120

Decyduje kolejność rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów.

www.wpia.uw.edu.pl



STUDIA PODYPLOMOWE POMOCY HUMANITARNEJ

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 
Polska Akcja Humanitarna

dr Elżbieta Mikos-Skuza 
e-mail: e.mikos_skuza@wpia.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, CIUW pokój 10
tel. 22 55 24 622, faks 22 55 20 104 
sekretarz : Dominika Szyszka, mgr Katarzyna Wardzyńska
e-mail: d.szyszka@wpia.uw.edu.pl, k.wardzynska@wpia.uw.edu.pl 

Od poniedziałku do piątku 08:30-18:00, soboty 08:30-16:00

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy (sobota i niedziela), przeciętnie co 2-3 tygodnie

4 000 zł (opłata jednorazowa) 
4 200 zł (opłata w dwóch ratach)

Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tema-
tyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno - prawny, moduł „Klastry 
pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, moduł „Praca 
w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w  kursie pierwszej pomocy 
w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz zajęciach dotyczących bezpieczeń-
stwa w terenie w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go oraz pracownicy sektora humanitarnego, zwłaszcza Polskiej Akcji 
Humanitarnej.

Kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalona na 
podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia jest rów-
nież systematyczny udział w zajęciach.

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów  
/USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl.
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Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Od 8 maja do 30 czerwca 2017 r.
Od 4 do 30 września 2017 r. /do wyczerpania limitu miejsc/

Październik 2017 r.

50

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów 
(USOS)

adres: irksp.wpia.uw.edu.pl 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA MEDYCZNEGO,  
BIOETYKI I SOCJOLOGII MEDYCYNY

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Me-
dycyny

Wydział Prawa i Administracji UW
Wydział Filozofii UW
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

prof. dr hab. Eleonora Zielińska
prof. dr hab. Jacek Hołówka
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel. 22 55 24 318, 22 55 20 811
sekretarz : Elżbieta Pawlak
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00
w trakcie zjazdów w soboty 9.30-11.30

Dwa semestry

Zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne) co dwa lub trzy tygodnie 

4.000 zł (opłata jednorazowa)
4.200 zł (opłata w dwóch ratach)
4 400 zł (opłata w czterech ratach)

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Prawo me-
dyczne, Bioetykę, Socjologię medycyny.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Leszek Kubicki, prof. dr hab. Ro-
man Wieruszewski,  prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Inetta 
Jędrasik Jankowska, prof. dr hab. Ewa Gruza,  doc. dr Małgorzata Ba-
rzycka-Banaszczyk, prof. dr hab. dr Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. 
Maria Boratyńska, prof. dr hab. Przemysław Konieczniak, prof. dr hab. 
Michał Skrzypek, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. Jacek 
Hołówka, prof. dr hab. Paweł Łuków,  prof. dr hab. Barbara Woynarowska, 
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska- Man-
terys, dr Jan Kulesza.

Egzamin testowy 



STR17

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, podanie, 
kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia, dowód wpłaty, umowa o warunkach 
płatności

Od 8 maja 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc

Październik 2017 r.

120 osób

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją są przyjmowane od 8 maja 
2017 r.  Rekrutacja elektroniczna otwarta, decyduje kolejność złożenia 
dokumentów i wpłata czesnego za I semestr.

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO  
I SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

Wydział Prawa i Administracji UW

Prof. UW, dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
tel. 22 55 27 200, tel./faks 22 55 27 203 
e-mail: pspm@wpia.uw.edu.pl 

Od poniedziałku do piątku 9:00-16:00

Dwa semestry

Zaoczne, zjazdy dwudniowe (sobotnio - niedzielne), dwa razy w mie-
siącu

4 800 zł (opłata jednorazowa) do 30 września 2017 r.
5 200 zł (opłata w 2 ratach): 
I rata 2 600 zł do 30 września 2017 r., II rata 2 600 zł do 1 lutego 2018 r.

Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki. Pierwszy tworzą 
ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego dotyczące 
tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów. Na drugi składają 
się przedmioty omawiające kwestie szczególnie istotne lub wzbudzają-
ce kontrowersje w społeczności międzynarodowej.
Program obejmuje następujące przedmioty: źródła prawa międzynaro-
dowego publicznego, sztukę negocjacji i zawieranie umów międzyna-
rodowych, podmioty prawa międzynarodowego, prawo dyplomatyczne 
i konsularne, międzynarodową ochronę praw człowieka, odpowiedzial-
ność międzynarodową państw i jednostek, sądownictwo międzynaro-
dowe, terroryzm międzynarodowy, międzynarodowe prawo konfliktów 
zbrojnych, międzynarodowy arbitraż handlowy, międzynarodowe pra-
wo ochrony środowiska, międzynarodowe prawo lotnicze, międzynaro-
dowe prawo kosmiczne.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, prof. 
dr hab. Zdzisław Galicki, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. dr hab. Stefan 
Sawicki, prof. dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, dr hab. Karol Karski, 
dr hab. Mateusz Pilich, dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Rudolf Ostrihansky, dr 
hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr Aleksander Gubrynowicz, dr Tomasz 
Kamiński, dr Zuzanna Kulińska
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Ukończenie studiów uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów 
z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmu-
jących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i kon-
wersatoria zaliczane są na podstawie obecności.

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu 
rejestracji), Oświadczenie (wygenerowane z systemu rejestracji), Zobo-
wiązanie do ponoszenia kosztów płatności (wygenerowane z systemu 
rejestracji), Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 
- (wygenerowana z systemu rejestracji), 3 zdjęcia, Odpis dyplomu ukoń-
czenia studiów lub ksero dyplomu potwierdzone notarialnie.

Rejestracja elektroniczna od dnia 18 maja 2016 r. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów: 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 (piętro I) 
lub wysłać pocztą na adres Studiów:
Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej
Instytut Prawa Międzynarodowego 
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa 
październik 2017 r.

50

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadają-
cych tytuł magistra oraz licencjat), bez znaczenia jest natomiast kieru-
nek wykształcenia.
Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumen-
tów.

Na stronie internetowej: www.wpia.uw.edu.pl 



STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA PRACY

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Studia Podyplomowe Prawa Pracy

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. UW, dr hab. Łukasz Pisarczyk
l.pisarczyk@wpia.uw.edu.pl

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479, faks 22 55 24 324
sekretarz : mgr Agnieszka Paprocka-Osińska
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 9:00-16:00, w soboty zjazdowe 8:30-10:00

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

4 500 zł (opłata jednorazowa)
4 800 zł (opłata w dwóch ratach)
5 000 zł (opłata w czterech ratach)

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Wprowadze-
nie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści sto-
sunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za 
pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastycz-
ne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja 
pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność 
socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo 
pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy 
w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej 
Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki 
tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, 
Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 
Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu 
prawa pracy.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Mał-
gorzata Gersdorf, prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. dr hab. Krzysztof 
Rączka, dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, dr Elżbieta Łojko, dr Dorota 
Dzienisiuk, dr hab.  Monika Latos-Miłkowska, dr Tomasz Niedziński, dr 
Michał Raczkowski, dr Piotr Grzebyk, dr Anna Dubowik.
Zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny w miejscu 
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

pracy prowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Po każdym semestrze sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia wynika-
jące z programu studiów.

Rekrutacja elektroniczna (adres strony irksp.wpia.uw.edu.pl)
Odpis dyplomu studiów wyższych, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie na 
studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestiona-
riusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia, umowa 
o odpłatności za studia (dokumenty dostępne są na stronie przy reje-
stracji elektronicznej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USO-
Sweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku banko-
wego słuchacza

od maja do lipca 2017 r.
Ewentualna rekrutacja dodatkowa: wrzesień 2017 r. 

październik 2017 r. 

150 

Rekrutacja ma charakter otwarty. O przyjęciu decyduje kolejność reje-
stracji i złożenia dokumentów.

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA SPÓŁEK

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Prawa Spółek

Wydział Prawa i Administracji UW

doc. dr Małgorzata Modrzejewska

Instytut Prawa Cywilnego
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 308
tel. 22 55 20 472, faks 22 55 24 320
sekretarz: mgr Aleksandra Matysiak

Od poniedziałku do piątku 9:00-15:00

Dwa semestry 

Dwudniowe (soboty i niedziele)

6 000 zł (opłata jednorazowa); 6 300 zł (opłata w trzech ratach)

Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do prawa handlowego i prawa spółek, Warunki prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, Powstanie 
i konstrukcja prawna spółek osobowych, Stosunki majątkowe w spół-
kach osobowych, Powstanie spółek kapitałowych, Elektroniczny sposób 
rejestracji spółek i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń 
woli, Procedury rejestracyjne, Krajowy Rejestr Sądowy, Spółka w orga-
nizacji, Prawo firmowe, Prokura i pełnomocnictwo w spółkach prawa 
handlowego, Reprezentacja spółek, Zarządzanie i nadzór w spółkach 
kapitałowych, Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi, Umorzenie 
praw udziałowych, Zgromadzenie wspólników/Walne Zgromadzenie 
i jego kompetencje, Uchwały kolegialnych osób prawnych, Zaskarżanie 
uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Kontrola i nadzór w spółkach 
kapitałowych, Zmiany w składzie wspólników, Umowy między wspól-
nikami spółek kapitałowych, Elektroniczne czynności prawne w prak-
tyce kontraktowej spółek, Pojęcie kapitału, Zmiany kapitału w spółkach,  
Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych, Ochrona mniejszości 
w spółkach kapitałowych, Spółki jednoosobowe, Łączenie spółek, Poję-
cie zakazu konkurencji w prawie spółek, Przekształcenie spółek, Zasady 
Corporate Governance, Spółka w upadłości, Spółka europejska, Prawo 
rynku kapitałowego, Nowe formuły prawne na rynku kapitałowym, 
Spółki publiczne, Prawo pracy w stosunkach spółkowych, Ochrona wła-
sności przemysłowej w działalności przedsiębiorcy,  Aspekty podatkowe 
działalności spółek, Rachunkowość spółek, Prawno-karne aspekty pra-
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

wa spółek, Instytucje arbitrażowe – arbitraż handlowy, Przegląd orzecz-
nictwa sądowego dotyczącego spółek, Aktualne nowelizacje Kodeksu 
Spółek Handlowych.

Wśród wykładowców są: dr Paweł Błaszczyk, prof. dr hab. Józef Frącko-
wiak, mec. Marek Furtek, SSO Anna Gałas, dr hab. Łukasz Gasiński, prof. 
dr hab. Małgorzata Gersdorf, , doc. dr Marek Grzybowski prof. dr hab. 
Andrzej Jakubecki, dr hab. prof. UW  Jacek Jastrzębski, prof. dr hab. Anna 
Karmańska, prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr 
Karolina Kocemba, prof. dr hab. Wojciech Kocot, dr Jacek Krauss, prof. dr 
hab. Małgorzata Król - Bogomilska, prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, , 
dr hab. Marta Litwińska-Werner, doc. dr Małgorzata Modrzejewska, doc. 
dr Jerzy Modrzejewski, dr hab. Artur Nowacki, dr Marcin Olechowski, 
prof. dr hab. Adam Opalski, , dr hab. Konrad Osajda,  dr Paweł Popardow-
ski, prof. dr  hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Urszula Promińska, dr 
Michał Raczkowski, prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Stani-
sław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szumański dr hab. Paweł Wajda, dr 
Cezary Wiśniewski, dr Anna Zbiegień-Turzańska, dr Łukasz Żelechowski.

Obecność na wszystkich wykładach. Napisanie pracy dyplomowej, 
z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukoń-
czenie studiów.

Podanie o przyjęciu na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej),  kwestionariusz osobowy (generowany z sys-
temu elektronicznej rejestracji internetowej), odpis dyplomu ukończe-
nia studiów wyższych, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia (formularz generowany z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej).

Od maja 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Październik 2017 r.

100

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów magister-
skich studiów prawniczych, przyjmowani są także przedstawiciele in-
nych zawodów (o ile legitymują się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych magisterskich).
Rekrutacja otwarta. Decyduje kolejność złożenia dokumentów.

www.wpia.uw.edu.pl 



PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. zw. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska 
Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń
tel. 22 55 24 384, wtorek godz. 13.45- 14.45 
p.1.04 Collegium  Iuridicum III
00-332 Warszawa  ul. Oboźna 6 

Krakowskie Przedmieście 26/28 CIUW pok. 10, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 622, faks 22 55 20 104 
sekretarz: Dominika Szyszka, mgr Katarzyna Wardzyńska
e-mail: d.szyszka@wpia.uw.edu.pl, k.wardzynska@wpia.uw.edu.pl 

Od poniedziałku do piątku 08:30-18:00, sobota 08:30-16:00

Dwa semestry

Zaoczny, jednodniowy zjazd (sobota), przeciętnie co 2 tygodnie

4 800 zł, opłata jednorazowa lub w trzech ratach: pierwsza rata 1700 zł,
druga rata 1700 zł, trzecia rata 1600 zł

Program Studium (180 godzin wykładów + 10 godzin seminarium) 

I. Problematyka ubezpieczeń gospodarczych 
1. Ubezpieczenia na życie
2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Ubezpieczenia obowiązkowe
4. Ubezpieczenia OC
5. Umowa ubezpieczenia
6. Zasady odpowiedzialności za szkodę
7.Postępowanie przed sądami
8.Podstawy publicznego prawa gospodarczego
9.Międzynarodowa koordynacja systemów zabezpieczenia społeczne-

go

II. Problematyka ubezpieczeń społecznych 
1. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenia obowiązkowe 

i dobrowolne, zbieg tytułów do ubezpieczenia)
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Czasowa niezdolność do pracy (zwolnienia lekarskie i prawo do wy-
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

nagrodzenia chorobowego i zasiłku) 
4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
5. Renty inwalidzkie i rodzinne 
6. Emerytury: „stary” i „nowy” system, formuły wymiaru, zawieszenie 

prawa, emerytury pomostowe, emerytury dla rolników, emerytury 
służb mundurowych.

7. Ubezpieczenia zdrowotne

Wykłady prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW oraz 
profesorowie SGH i innych uczelni, a także sędziowie Sądu Najwyższego 
i specjaliści z ZUS oraz towarzystw ubezpieczeniowych, a także specjali-
ści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Ubezpieczonych.

Zaliczenie semestrów na podstawie punktacji wynikającej z  obecności 
na zajęciach oraz oceny pracy dyplomowej

rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów  /
USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

Od 8 maja do 30 czerwca 2017 r.
Od 4 do 30 września 2017 r./ do wyczerpania limitu miejsc/

październik 2017 r.

60 

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów 
(USOS)
adres: irksp.wpia.uw.edu.pl 
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów 

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej

Wydział Prawa i Administracji UW

dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
tel. 22 55 27 200, tel. 22 55 27 203, e-mail: pspue@wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 9:00-16:00

Dwa semestry

Zaoczne, zjazdy dwudniowe (sobotnio - niedzielne), dwa razy w miesiącu

4 800 zł (opłata jednorazowa) do 30 września 2017 r.
5 400 zł (opłata w dwóch ratach): 
I rata 2 700 zł do 30 września 2017 r.; II rata 2 700 zł do 1 lutego 2018 r.

Program studiów (154 godziny wykładowe) obejmuje następujące 
przedmioty: Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe,  
Europejskie prawo spółek,  Europejskie prawo własności przemysłowej, 
Europejskie prawo żywnościowe, Jurysdykcja sądów cywilnych oraz 
wzajemne uznawanie orzeczeń,  Ochrona konkurencji w Unii Europej-
skiej, Ochrona konsumenta w UE,  Polityka UE w dziedzinie środowiska 
i ochrony klimatu, Polska polityka integracyjna, Pomoc publiczna w Unii 
Europejskiej, Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów kra-
jowych i krajowych organów administracji,  Stosunki zewnętrzne i po-
lityka handlowa UE, Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, 
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Usługi społeczeństwa in-
formacyjnego w Unii Europejskiej,  Zamówienia publiczne w Unii Euro-
pejskiej
Program studiów jest skierowany przede wszystkim do osób zainte-
resowanych zagadnieniami prawa Unii Europejskiej oraz wszystkich 
tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce 
zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncep-
cji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych 
(odpowiedni dobór tematyki zajęć). 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wy-
zwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowa-
dzenia intensywnych działań edukacyjnych. 
Zadaniem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawo-
dów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do 
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy 
prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa. Dobór 
wykładowców oraz przyjęte techniki nauczania gwarantują wysoki po-
ziom merytoryczny zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z WPiA 
UW oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.
Wykładowcami Studiów są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr 
hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Maria  Magdalena Kenig-Witkow-
ska, prof. dr hab. Adam Opalski; dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak, dr 
hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr Rudolf Ostrihansky, dr Piotr Bogdanowicz, 
dr Katarzyna Karasiewicz, dr hab. Przemysław Polański, dr Marta Sendro-
wicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, dr Maciej Taborowski, dr hab. Pa-
weł Wojciechowski, dr Łukasz Żelechowski, dr Marta Michałek-Gervais

6 egzaminów testowych z wybranych przedmiotów (3 w sesji zimowej 
i 3 w sesji letniej).

• Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z syste-
mu rejestracji)

• Oświadczenie (wygenerowane z systemu rejestracji)
• Zobowiązanie do ponoszenia kosztów płatności (wygenerowane 

z systemu rejestracji)
• Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe -w duch 

egzemplarzach (wygenerowana z systemu rejestracji)
• 3 zdjęcia 
• odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero dyplomu potwierdzone 

notarialnie

Rejestracja elektroniczna od dnia 17 maja 2017 r. 
Dokumenty należy składać: 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa
pokój 115 (piętro I) lub wysłać pocztą na adres studiów:
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa 

październik 2017 r.

50 

Osoby, które złożą wymagane dokumenty, zostaną przyjęte na studia.

Na stronie internetowej: www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ 

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej 

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Monika Dąbrowska

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 312
tel. 22 55 24 343
sekretarz: mgr Katarzyna Jedlińska-Orzechowska
e-mail: k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl

Od wtorku do piątku 12:00-15:00

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 6 zjazdów w każdym semestrze

5 300 zł (opłata jednorazowa)
5 700 zł (opłata w 3 ratach - I rata - 1900 zł, II rata - 1900 zł, III rata - 1900 zł) 

Program studiów (171 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wykłady - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo patentowe, Pra-
wo znaków towarowych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako for-
ma ochrony dóbr niematerialnych, Komercjalizacja dóbr osobistych, 
Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo 
patentowe, Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne 
w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Postępowanie cywilne 
w sprawach z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgrani-
czenie z postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematy-
ka własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, 
Własność intelektualna a podatki. Seminaria (dwa z trzech, do wybo-
ru): - Prawo autorskie,  Prawo własności przemysłowej, Komercjalizacja 
dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich. 
Wykładowcami są  m. in. : prof. dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. 
Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Urszula Promińska, prof. dr 
hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, doc. dr Teresa Grzeszak, dr 
hab. Wojciech Machała, dr Krzysztof Wojciechowski, dr Łukasz Żele-
chowski,  sędzia  Sądu Okręgowego, dyrektor Departamentu Orzecznic-
twa Urzędu Patentowego RP.

Obecność na 75% zajęć, zdanie trzech egzaminów (prawo autorskie, 
prawo patentowe, prawo znaków towarowych) oraz zaliczenie 2 semi-
nariów.
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REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany z sys-
temu elektronicznej rejestracji internetowej), odpis dyplomu ukończe-
nia studiów wyższych, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia (formularz generowany z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej).

Od 15 maja 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc

Październik 2017 r.

80

Rekrutacja otwarta. Decyduje kolejność złożenia dokumentów.

www.wpia.uw.edu.pl 



PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI I REWIZJI 
FINANSOWEJ

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Prawa i Administracji UW, 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)

Wydział Prawa i Administracji UW
Dziekanat Studiów, pok. 115
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, 
tel. 22 55 27 200, tel. 22 55 27 203 
mgr Beata Grochowska (sekretarz)
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl 

poniedziałek-piątek: 9:00 do 16:00, soboty zjazdowe 

Studia trwają 2 semestry

Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Opłata za całość studiów – 
5 200 zł płatne jednorazowo, do  dn. 30.09.2017 r.,

możliwa opłata w dwóch ratach: 
I rata 2750 zł do dn. 30.09.2017 r., 
II rata 2750 zł do dn. 15.01.2018 r.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wybrane elemen-
ty prawa cywilnego, Prawo bilansowe, Rachunkowość, w tym podstawy 
rachunkowości i rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finanso-
wa, Podatek od towarów i usług, Podatki dochodowe, Rachunkowość 
budżetowa, Analiza finansowo-ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw, 
Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny, Prawo handlowe, Międzyna-
rodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej, 
Controlling finansowy na potrzeby rewizji finansowej, Rachunkowość 
podatkowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość grup kapitałowych, Zo-
bowiązania podatkowe, Postępowanie podatkowe, Warsztaty podatko-
we - prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz 
ewidencji podatkowych, Wybrane elementy prawa pracy, Instrumenty 
finansowe rynku kapitałowego.

Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału 
Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji oraz doświadcze-
ni  praktycy wykonujący zawód  biegłego  rewidenta.
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Egzaminy z prawa bilansowego, rachunkowości, rachunkowości podat-
kowej, prawa handlowego, podatku  od towarów i usług, podatków do-
chodowych oraz zaliczenie pozostałych przedmiotów.

• Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z sys-
temu rejestracji), 

• Oświadczenie (wygenerowane z systemu rejestracji),
• Zobowiązanie do ponoszenia kosztów płatności (wygenerowane 

z systemu rejestracji),
• Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe - (wyge-

nerowana 
• z systemu rejestracji),
• 3 zdjęcia, 
• Odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero dyplomu potwierdzone 

notarialnie.

Rejestracja elektroniczna od dnia 17 maja 2017 r. 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów: 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 (piętro I) 
lub wysłać pocztą na adres Studiów:
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Prawa i Administracji UW, 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa 

www.psr.wpia.uw.edu.pl

Październik 2017 r.

70

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności 
zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc). W przypadku zgłoszenia się 
liczby kandydatów przewyższającej limit miejsc o przyjęciu na studia 
decyduje kolejność zgłoszeń.  Warunkiem przyjęcia na studia jest zło-
żenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów. Niedopeł-
nienie tego warunku skutkuje nieprzyjęciem na studia, a na zwolnione 
miejsce może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. W pierw-
szej kolejności rekrutacją objęte będą osoby, które znalazły się poza li-
mitem pierwszej rekrutacji.

www.psr.wpia.uw.edu.pl 



PODYPLOMOWE STUDIUM RZECZOZNAWSTWA 
MAJĄTKOWEGO POŚREDNICTWA OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa 
Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami

Wydział Prawa i Administracji UW

dr hab. Paweł Wojciechowski
tel. 22 55 24 379, środa godz.9.00-10.00 p.3.05 Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6, 00-927 Warszawa
e-mail: p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 CIUW pok. 10
tel. 22 55 24 622

Od wtorku do piątku 8.30-18.00

Dwa semestry

Zjazdy trzydniowe (piątki od godz.16.50, soboty oraz niedziele), średnio 
raz na dwa tygodnie

Rzeczoznawstwo majątkowe: opłata jednorazowa 4 300 zł (lub w trzech 
ratach: pierwsza rata 2000 zł druga rata 1300 zł trzecia rata 1300 zł), 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 
zł (lub w dwóch ratach po 2 000 zł), 
Zarządzanie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 zł (lub 
w dwóch ratach po 2 000 zł).

Program Studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami  programowy-
mi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w rozporządze-
niu  z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości. 
Rzeczoznawstwo Majątkowe obejmuje m. in.: podstawy wiedzy z za-
kresu prawa;  podstawy wiedzy ekonomicznej; podstawy wiedzy tech-
nicznej; rzeczoznawca majątkowy; wycena nieruchomości; umiejętno-
ści interdyscyplinarne; seminarium dyplomowe i egzamin. 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (216)   obejmuje m. in.: 
podstawy wiedzy z zakresu prawa; podstawy wiedzy ekonomicznej; 
podstawy wiedzy technicznej; pośrednik w obrocie nieruchomościami; 
obrót nieruchomościami; umiejętności interdyscyplinarne; seminarium 
dyplomowe i egzamin.
Zarządzanie nieruchomościami (288) obejmuje m. in.: podstawy wie-
dzy z zakresu prawa; podstawy wiedzy ekonomicznej; podstawy wiedzy 
technicznej;  zarządca nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami; 
umiejętności interdyscyplinarne; seminarium dyplomowe i egzamin.



STR33

Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczel-
ni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym.
Drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. 

rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów  /
USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

Od 9 maja do 30 czerwca 2017 r.
Od 5 września do 30 września 2017 r. /do wyczerpania limitu/

październik 2017 r.

150 osób – 50 na każdym kierunku

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studen-
tów(USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl 
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów

www.wpia.uw.edu.pl



„SZTUKA KOMUNIKACJI W ZAWODZIE PRAWNIKA”

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

„Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika”

Wydział Prawa i Administracji UW

dr Monika Żabicka-Kłopotek

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 600
e-mail: komunikacja@wpia.uw.edu.pl
oraz do Kierownika Studiów e-mail: monika.zabicka@poczta.onet.pl

Od poniedziałku do piątku 9:00-15:00

Dwa semestry

zaoczne, dwudniowe zjazdy (piątek i sobota), odbywające się zasadni-
czo raz w miesiącu

5 200 zł (opłata jednorazowa) 

Program studiów obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym 102 go-
dziny wykładów oraz 48 godzin warsztatów) oraz 1 godzina - wykład 
inauguracyjny
Przedmioty realizowane w ramach studiów zostały ujęte w cztery bloki 
tematyczne:
1) blok językowy: Prawnik i jego język. Język prawa   
2) blok etyczny: Etyka prawnika. Etyka zawodów prawniczych  
3) blok: Psychologiczne aspekty budowania skutecznej komunikacji 

w zawodzie prawnika 
4) blok: Protokół dyplomatyczny w pracy prawnika

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo 
problematyką komunikacji w zawodzie prawnika. Studia mają charak-
ter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwer-
syteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problema-
tykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie 
zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień 
czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty 
zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące 
specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo poja-
wiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych 
(np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu 
prawniczego, komunikacji między prawnikami występującymi w róż-
nych rolach zawodowych). Studia stanowią okazję do zapoznania się 
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i prak-
tyki. Studia charakteryzuje również innowacyjna aktywna metoda zdo-
bywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (w szczególności forma 
warsztatowa).

Wśród wykładowców studiów są m.in.: prof. dr hab. Hubert Izdebski, 
prof. UW dr hab. Radosław Pawelec, prof. dr hab. Marek Zubik, 
doc. dr Elżbieta Łojko, dr Jagoda Bloch, dr Dobromir Dziewulak, dr Anna 
Jopek-Bosiacka, dr Adam Niewiadomski, dr Paweł Skuczyński oraz tre-
nerzy komunikacji, prezentacji i wizerunku.

egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewi-
dziane w programie studiów

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz wygenerowany z syste-
mu IRK, życiorys, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

październik 2017 r.

50

Rekrutacja otwarta przez Internetową Rejestrację Kandydatów na Studia 
Podyplomowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM ZAGADNIEŃ LEGISLACYJNYCH

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych

Wydział Prawa i Administracji UW

dr hab. Władysław T. Kulesza

Collegium Iuridicum I, pokój 325
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel./faks 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: inopip@wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 10:00-15:00

Trzy semestry

Zaoczny, zjazdy w piątki 15:00-20:30 i soboty 9:00-18:00, co 2 tygodnie

5 500 zł (opłata jednorazowa) 
5 800 zł (opłata w trzech ratach)

Program studiów (240 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wy-
brane zagadnienia redagowania tekstów prawnych - wykład i zajęcia 
praktyczne, Ustawa w systemie źródeł prawa, Kultura języka polskiego, 
Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, Naczelne zasady ustrojo-
we konstytucji RP, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa SN, Ustawo-
dawstwo w świetle orzecznictwa NSA, Wybrane zagadnienia organiza-
cji procesu legislacyjnego w Polsce, Wybrane zagadnienia organizacji 
procesu legislacyjnego prawa UE, Wstęp do prawoznawstwa (dla nie 
prawników), Seminarium.

Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Ad-
ministracji oraz wybitni praktycy reprezentujący instytucje zajmujące 
się tworzeniem prawa.

Wysłuchanie wszystkich wykładów, uczestnictwo w ćwiczeniach i uzy-
skanie z nich zaliczenia oraz przygotowanie pracy seminaryjnej, będą 
podstawą oceny, która będzie wpisana na świadectwie dokumentują-
cym ukończenie studiów. 
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REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Podanie o przyjęcia na studia, życiorys (ze szczególnym uwzględnie-
niem dotychczasowych miejsc pracy i wskazaniem zakresu obowiąz-
ków dotyczących Legislacji), kwestionariusz osobowy, kserokopia dy-
plomu ukończenia studiów, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia.

W 2017 roku rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 nie będzie prowa-
dzona.

-

80

Rekrutacja otwarta po złożeniu dokumentów w wymaganym termi-
nie o przyjęciu decyduje staż pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
stażu w służbach legislacyjnych. Należy złożyć komplet dokumentów. 
W przypadku PSZL sama rejestracja internetowa nie jest jednoznaczna 
z przyjęciem na studia. Identyczna procedura będzie stosowana w przy-
padku otwarcia rekrutacji uzupełniającej.

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Sposób zaliczania przedmiotów

Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych

Wydział Prawa i Administracji UW

dr hab. Maria Boratyńska

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 395
sekretarz : mgr Elżbieta Kozera
e-mail: pszp@wpia.uw.edu.pl 

Soboty zjazdowe 9.00 -13.00

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (w soboty i niedziele), co 2-3 tygodnie.

5 600 zł (opłata jednorazowa) 
6 000 zł (opłata w trzech ratach)

Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: 
Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg jako for-
ma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), Podwykonaw-
stwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie 
postępowania, Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych, 
System zamówień publicznych w Polsce, Kontrola zamówień publicz-
nych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicz-
nych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie 
publiczne, Tryby udzielania zamówień publicznych, Umowy w spra-
wach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo 
w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień 
publicznych, Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.

Wśród wykładowców są m/in:  prof. UW, dr hab. Andrzej Wach, dr hab. 
Maria Boratyńska,  mec. prof. dr hab. Andrzej Panasiuk,  Irena Skubisza 
– Kalinowska,  mec. Kamila Podwapińska,  mec. Anna Szymańska, mec. 
Wioleta Bajda,  Jacek Sadowy – były Prezes Urzędu Zamówień Publicz-
nych.  

Dwa egzaminy z przedmiotów wykładowych, po jednym na koniec każ-
dego semestru.   
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REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz wygenerowany z syste-
mu IRK, życiorys, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Od 1 czerwca – 20 lipca  2017 r.  i  21 sierpnia – 30 września 2017 r.

Październik 2017 r.

80

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

pszp@wpia.uw.edu.pl strona internetowa www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 
GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU  

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, 
Skarbowej i Przeciwko Mieniu  

Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Ewa Gruza 

Instytut Prawa Karnego 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Collegium Iuridicum I, pokój 107
tel. 22 55 20 529, fax. 22 55 24 317 
sekretarz : mgr Magdalena Kaliściak
e-mail: ipk@ wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 9:00-16:00, soboty zjazdów 9:00-11:00

Dwa semestry

Zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), średnio raz w miesiącu
(zajęcia: sobota 9:00-15:40, niedziela 9:00-15:40) 

3 800 zł (opłata jednorazowa) 
4 000 zł (opłata w dwóch ratach)

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbo-
we oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia 
związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumen-
tami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzo-
nych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 
godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia 
wprowadzające; Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych 
i samorządowych; Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego; Od-
powiedzialność podmiotów zbiorowych; Prawo karne skarbowe; Prawo 
antymonopolowe; Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości 
gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą 
studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się 
w obszarze prezentowanej tematyki.

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadcze-
niem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzecz-
niczą. 



STR41

Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Ewa 
Gruza, prof. UW, dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Piotr 
Girdwoyń doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Grzy-
bowski, dr Magdalena Błaszczyk, dr Sławomir Żółtek, dr Anna Zientara, 
dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Szymon Pawelec oraz pracow-
nicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz 
radcy prawni. 

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnie-
nie dwóch kryteriów: 
1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać 

się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia 
zjazdu oraz 

2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej re-
jestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany z systemu 
elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu ukończenia 
studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za 
studia (generowane z systemu elektronicznej rejestracji internetowej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USOS 
web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowe-
go słuchacza.

Od 1 lutego każdego roku do wyczerpania limitu miejsc

Październik każdego roku

130

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

www.wpia.uw.edu.pl



PODYPLOMOWE STUDIUM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
FINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Nazwa studiów podyplomowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Kierownik studiów podyplomowych

Adres studiów podyplomowych, 
numer telefonu

Dni i godziny pracy sekretariatu SP 

Czas trwania studiów podyplomowych

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Koszt za całość studiów podyplomowych

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze 
Środków Unii Europejskiej 

Wydział Prawa i Administracji UW

dr Michał Bitner
e-mail: mwbitner@uw.edu.pl

Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479, fax. 22 55 24 324
sekretarz : mgr Agnieszka Paprocka-Osińska 
e-mail : paproag@wpia.uw.edu.pl

Od poniedziałku do piątku 9:00-16:00, soboty zjazdowe 8:30-10:00

Dwa semestry

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele przeciętnie dwa razy w miesiącu.

5 700 zł  (płatne jednorazowo) 
5 750 zł (płatne w dwóch ratach)
6 000 zł (płatne w czterech ratach)

Program studiów (196 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Ewolucja polityki spójności w UE, Podstawy prawne polityki spójności 
w UE i w Polsce, Programowanie wsparcia z funduszy strukturalnych, 
Instytucjonalny system wdrażania wsparcia z funduszy strukturalnych, 
Finanse publiczne UE, Środki z UE w polskim systemie finansów pu-
blicznych, Zarządzanie projektem (obejmuje następujące moduły: me-
todyki zarządzania projektami - PMBOK, PRINCE II, zarządzanie cyklem 
projektu, umowa o dofinansowanie, zarządzanie finansowe, monitoring 
i sprawozdawczość, audyt, ewaluacja), Kwalifikowanie wydatków do 
współfinansowania, Analiza wykonalności finansowej i ekonomicznej 
projektów inwestycyjnych: analiza kosztów - korzyści, Analiza oddzia-
ływania na środowisko, Montaż finansowy, Prawno-podatkowe aspek-
ty gospodarowania środkami z budżetu UE, Prawna regulacja pomocy 
publicznej, Zamówienia publiczne, Umowy zawierane w związku z za-
rządzaniem projektami; wzory kontraktów FIDIC, Odpowiedzialność za 
naruszenie norm dotyczących gospodarowania środkami z budżetu UE. 

Wśród wykładowców są: prof. UW, dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, prof. 
dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Witold Modzelew-
ski, prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. UW, dr hab. Andrzej Wach, dr hab. 
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Sposób zaliczania przedmiotów

REKRUTACJA:

Wszystkie wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów

Termin rozpoczęcia studiów

Limit miejsc

Opis rekrutacji

Dodatkowe informacje

Andrzej Gałązka, dr hab. Wojciech Machała, dr Michał Bitner, dr Piotr 
Pełka, dr Jacek Sierak, Miłosz Anczakowski, Mariusz Kapusta, Paweł Ko-
las, Maciej Mekiński, Michał Rutkowski, Tomasz Podgajniak, Krzysztof 
Woźnicki.

Sześć egzaminów z przedmiotów wykładowych, zaliczenie pozostałych 
zajęć na podstawie obecności, praca zaliczeniowa.

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Odpis dyplomu magisterskiego, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie na stu-
dia kierowane do kierownika studiów podyplomowych, kwestionariusz 
osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia, umowa o od-
płatności za studia (dostępne na stronie przy rejestracji elektronicznej).

Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu USO-
Sweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku banko-
wego słuchacza.

Od maja do czerwca 2017 r., 
ewentualna rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2017 r.

listopad 2017 r.

70

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji i złożenia 
dokumentów.

www.zpfue.wpia.uw.edu.pl 



NOTATKI


