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DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRA§n{YCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia5 czenłca2017 t,
w sptawie okteślenia efektów kształcenia na Studiach Podyplomowych,Ptawo Ochrony

Konsumentów" w INP PAN ofaz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji

§1
Studia są dwusemestralne.

§,
Progtam ksztaŁceńa umożliwia uzyskanie pIzez aczestnika Studiów 60 punktów ECTS.

§3

O przyjęcie na Studia Podyplomowe ,,Pfawo Ochrony Konsumentów" moze
legitymujaca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadaląca

się ubiegać osoba

Ętułzawodowy magisffa,

tytuł zawodowy licencjata lub Ętuł tównotzędny.

§4
1. Postępowanie kwalifikacyt|ę przeptowadza Komisja rekrutacyjna, w skład któtej wchodzi

Kierownik Studiów (ako jej pzewodnic zący) onz2 ptacowników Instytutu.
3.Przyjęcie na studia podlplomowe następuje na podstawie złożonychptzezkandydata
dokumentów, po spełnieniu wymagań określonych w tegulaminie Studiów.

§5
1. Uczestnicy studiów podyplomowych biorą udział w wykładach

zajęctami

-

i watsztatach, a

także - poza

zapoznalą się samodzielnie z lkeratltą ptawńczą otaz otzecznictwem wskazanym

puez ptowadzących

zajęcia (w oparciu o udostępniane im konspekty do każdego tematu),

2. Uczestnik studiów podl,plomowych ma pfa§/o do kozystanta ze zbiotów bibliotecznych oraz

systemu bib]ioteczno-infotmacyjnego
zasadach okteślonych§/ tym Instytucie.

Instytutu Nauk Ptawnych Polskiej Akademii Nauk na
.

§6

1, Zgodne z tegulańńem Stuiliów pfogfam Studiów i
kierownik

Studiów

harmono gtam zajęć optacowuje

-':-"

z

2. I{ierownik Studiów tnoże konsultować progtatn studiów podyplomowych

Ptogramowei. §7 skład Rady Progtamowej wchodzi I(ietownik Studiów

i

członkami Rady

powoły,wati ptzez

niego członkowie.

3. Harmonogfam zĄęć jest udostępniany uczestnikom pued tozpoczęciem
zamieszczenie na sftonie intemetowei INP

zajęĆ poprzez

PAN.
§7

1,.

i,

Za teahzacj€ ptogramu kształceńa odpowiada l(ietownik Studiów.

2. Decyzje doĘczące zmiany plogtamu kształceńa

i

ilościgodzin dydaktycznych do

15%

zaplanowanych zajęć podejmuje Kietownik Studiów w porozumieńu z pozostałymi członkami
Rady Ptogtamowej.

§8
Zajęcn na Studiach prowadząsamodzielni pracownicy naukowi trnsTtutu i adiunkci oraz wybitni
specjaliści spozż Instytutu.

§9
Efektem kształcenia na studiach iest zdobycie ptzez absolwentóvr studiów wiedzy

z

zaktesw

ptawa ochrony konsumentów otaz kluczowych rczsttzygńęć w otzecznicffi/ie.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie ptawa ochrony konsumentów, zatówno polskiego, jak

,

i uĄnego,

w szczególności w

zaktesie: źńdeŁ ptawa, znaczeńa pn-wa unijnego dla stosowania

pruw^ ochtony konsumentów ptzez polskie ofgany

konsumenta uregulowania

z

i sąĄ,

kształbqące pozycje pra§/ną

zaktesa prz'wa cywilnego, prawa administacyjnego,

pr^:w^

gospodatczego i uregulowania sektotowe, procedury obowiązuj1ce przed organami ochrony
konsumentów onz sankcje ptzez ńch stosov/ane.

Absolwent pottafi określićobowiązki

i

ograńczenia w dzlała]nościprzedsiębiorców wynikające

z aktów pmwnych dotyczących ochtony przed nieuczciwymi praktykami rynkowyrni t przed
czynamt nieuczciwej konkutencji, a także prawa przysługujące konsumentowi przy zariterańu
umo\ń/y z

przedsiębiorcą w tyrr_ zasady

i t yb

zawierańa umo\ń/y na odległośćt poza lokalem

przedsiębiost§ra ofżz wykonania ptzysługujacego konsumentowi pru.wa odstąpienia od takiej
umowy.

Absolwent orientuje się we właściwości,kompetencjach t znaczeńa nzjważńe1szych otganów,
instytucji

i

stowarzysźeń'odpowiedzialnych za ochtonę praw konsumentów w Polsce, v/ tym

Ptęzesa Urzędu Ochrony I(onkurencji i I(onsumentów, Inspekcji Handlowej, innych inspekcji
państwowych, rzeczn)ków ptaw konsumentów i Eutopejskiego Cenftum l(onsumencl<tego. Zna
zasady

Prezesa

i

t yb podejmowanej w intetesie publicznym ochrony interesów konsumentów przez

UOKiĘ w tym

rodzaje rczsftzygńęĆ wydawanych

i

sankcji stosowanych ptzez tefl

o1gan.

Absolwent uzyskuje wiedzę na temat dostępnych instrumentów ochtony indl,widualnych

na temat rodzajów roszczeń
spotów konsumenckich na dtodze

interesów konsumentów, \il, tym

konsumenckich, teguł

rozw7ęywania indywidualnych

sądowei

i w

systemie

pozasądowego tozwiązywania sporów konsumenckich.

Efektem ksztaŁceńa na studiach jest też uzyskanie wiedzy na tęrn^t systemu nadzorrl rynku
i konttoli wytobów wprowadzonych do obtotu, a także tegulacji dotyczących konttoli legalnoŚci

i rzete]ności działańa pzedsiębiotców w
spełniania wymagań
b ezpiecz eńs trwa pto

zaktesie produkcji, handlu

i usług otaz

doĘczących

pflez wytoby przeznaczonych dla konsumentów, §/ tym w

zakresie

duktów.

Do efektów w zakresie kompetencji społecznych naIeżą uzyskanie przez absolwentów
wiedzy, umiejętnościi kompetencji społecznych uzyskiwanych

w

zasobu

ptocesie kształceńa,

umożllsliilących im zachoslywanie osttożnościw analizowańu i wyciąganiu wniosków rra temat
dopuszczaLrego zachowania przedsiębiorcy na rynku oraz właściwychśtodków ochrony praw
konsumentów. Do efektów w zakresie kompetencji społecznych należąrówńeż w szczegóLrości
umacnianie u absolwentów postaw sprzyjających ustanawianiu iasnych standardów

i

ptocedur

w obrocie gospodarczym, dokładatiw należytej statannościw zapobieganiu natuszeniom ptaw

konsumentów, ptomowaniu kultury organizacylnej zachęcającej

z

do

zachoslań zgodnych

pfawem otaz upowszechnianiu informacii na temat zgodnościz ptawe/JJ ochrony

konsumentów.

§10
Efekty kształcenia podlegaja weryfikacji w dtodze egzaminl.
§

i1

Po zakończeńu zajQć, uzyskaniu zahczeńa wykładanych ptzedmiotów i watsztatów oraz
po uzyskaniu pozyty§/nego wyniku egzamin:u końcowego - uczestnik Studiów otnymuje
Świadectwo ukończenia Studów Podyplomowych ,,Pfawo Ochrony I(onsumentów"
w Instytucie Nairk Ptawnych Polskiej Akademii Nauk.

§12
Wykaz dokumentów i informacji składaiarych się na opfaco§/arrąprzezjednostkę ptowadzącą

studia dokumentację doĘczącą określenia efektów ksztaŁceńa stanowi załącznlk ff
do niniej

sze

go zatządzeńa.

,

§13

Zatządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

-'TffiT:;.ffi

Załączt,lknr

7

Wykaz dokumentów i informacii składaiących się na opfacov/anąpflez jednostkę
ptow adzącą studia dokument acię doĘ czącą okf eślenia efektów kształcenia

Dokumentację i zbiot i informacii składających się na opfacowanĄpflez jednostkę prowadzącą
studia dokumenta cię doqczącą okteślenia efektów kształceńa stanowią
1) opis pfogfamu

zinieszczany na sftonie internetowej Studiów

2) har:rnonogyam"ąjęć

1

3) egzamlnacyjne arkusze odpowiedzi
4)

ptotokół egzamtnaqlny

5)

świadectwa ukończenia Studiów

,

Podlplomowych ,,Pfawo Ochtony Konsumentów"

w Instytucie Nauk Ptawnych Polskiei Akademii Nauk (<opie świadectw sąptzekazywane do akt
Studiów)

