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Program studiów podyplomowych  

w zakresie prawa handlowego 

 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa Handlowego 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Postgraduate Studies in Commercial Law 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem 

kształcenia: 

Prawo 

Liczba semestrów: Dwa semestry 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 195 

Łączna liczba punktów ECTS: 95 
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Cel studiów podyplomowych: 

(należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe 

– z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; 

opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej i aktualnej wiedzy 

z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, w szczególności  na 

temat spółek, ich stosunków prawnych z innymi podmiotami, zasad 

funkcjonowania rynku gospodarczego oraz dochodzenia roszczeń w 

obrocie gospodarczym. W tym celu program studiów obejmuje w szerokim 

zakresie problematykę prawa cywilnego, handlowego i postępowania 

cywilnego oraz wybranych zagadnień z innych gałęzi i działów prawa o 

kluczowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania obrotu 

gospodarczego. Ponadto Studia te stwarzają ich absolwentom podstawy do 

dalszego doskonalenia nabytych w tym zakresie umiejętności, a także 

pozyskiwania  nowej wiedzy prawniczej niezbędnej wielu podmiotom  w 

podejmowaniu czynności prawnych  w obrocie gospodarczym. 

Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją   

i strategią Wydziału:  

Program Studiów jest zgodny ze strategią i misją Wydziału  związaną z 

kształceniem na bazie najnowszych rozwiązań prawnych,  specjalistów z 

dziedziny  obrotu gospodarczego. Studia przeznaczone są dla absolwentów 

szkół wyższych, krajowych i zagranicznych, którzy pragną poszerzyć 

swoją wiedzę z zakresu prawa dotyczącego tego obrotu. Organizacja i 

funkcjonowanie Studiów służy realizacji celów kierunkowych „Strategii 

rozwoju UMK na lata 2011-2020. Studia te uzupełniają i poszerzają ofertę 

dydaktyczną UMK, wpływając na jej różnorodność.  

Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań 

programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych  

i wewnętrznych: 

Podyplomowe Studia Prawa Handlowego  istnieją na WPiA UMK w 

Toruniu od 1992 roku. Długoletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala 

prawidłowo diagnozować i uwzględniać potrzeby osób zainteresowanych 

działalnością Studiów.  
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWA HANDLOWEGO 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia 

Wiedza 

PSPH_W01 Ma  aktualną i poszerzoną wiedzę  na temat spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie 

gospodarczym. 

PSPH_W02 Zna pojęcia, zasady i instytucje materialnego oraz procesowego prawa cywilnego, prawa podatkowego, rynku kapitałowego oraz 

prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego. 

PSPH_W03 Zna zasady funkcjonowania rynku wspólnotowego. 

PSPH_W04 Zna najważniejsze regulacje prawne dotyczące wymiany handlowej w kraju i za granicą. 

PSPH_W05 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. 

PSPH_W06 Ma aktualną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego. 

PSPH_W07 Ma aktualną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z prawa pracy. 

PSPH_W08 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat problematyki karnoprawnej ochrony rzetelności obrotu gospodarczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości wykorzystania prawa karnego w celu ochrony naruszonych interesów majątkowych  jego 

uczestników. 

PSPH_W09 Ma wiedzę na temat fałszerstwa dokumentów w obrocie handlowym. 

Umiejętności 

PSPH_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne występujące w obrocie gospodarczym. 

PSPH_U02 Prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygnięcia konkretnych problemów wyłaniających się w obrocie gospodarczym.  

PSPH_U03 Prawidłowo stosuje przepisy prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania spółek prawa handlowego. 

PSPH_U04 Potrafi przygotować pisma procesowe w sprawach cywilnych związanych z obrotem gospodarczym. 

PSPH_U05 Potrafi wykorzystać reguły interpretacyjne w procesie praktycznego stosowania prawa pracy i posiada wrażliwość na podstawowe 

problemy prawa pracy. 

PSPH_U06 Potrafi rozróżnić podstawowe typy przestępstw związanych z obrotem gospodarczym oraz stosować mechanizmy prawne mające 
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na celu ochronę interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

PSPH_U07 Potrafi rozpoznać fałszerstwa w dokumentach związanych z obrotem gospodarczym oraz wie jak przebiega ekspertyza 

dokumentów. 

PSPH_U08 Potrafi zweryfikować prawidłowość przebiegu postępowania administracyjnego oraz wydanych rozstrzygnięć. 

PSPSH_U09 Potrafi dokonywać wykładni norm prawa podatkowego oraz celnego. 

Kompetencje społeczne 

PSPH_K01 Potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej wiedzy oraz kompetencji, a także podejmować działania mające na celu ich uzupełnienie 

lub podwyższenie. 

PSPH_K02 Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować rozwiązania problemów wyłaniających się w obrocie gospodarczym.  

PSPH_K03 Potrafi pełnić funkcję lidera w przygotowywaniu projektów służących do usprawnienia  działalności spółek prawa handlowego. 

PSPH_K04 Potrafi samodzielnie założyć działalność gospodarczą oraz współpracować z innymi przedsiębiorcami. 

PSPH_K05 Ma świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą brak rzetelności uczestników obrotu gospodarczego. 

PSPH_K06 Ma świadomość wpływu nieprawidłowych rozstrzygnięć administracyjnych na sferę obrotu gospodarczego.  
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 

kształcenia 

Nazwa 

przedmiotu 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Efekty kształcenia – umiejętności i 

kompetencje 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez 

słuchacza 

Moduł I 

- cywilnoprawny 

 

Prawo cywilne. 

Wybrane 

zagadnienia z 

części ogólnej 

prawa cywilnego i 

prawa zobowiązań 

3 T W zakresie wiedzy: 

- ma  aktualną i poszerzoną wiedzę  na temat 

spółek prawa handlowego oraz innych 

podmiotów uczestniczących w obrocie 

gospodarczym, 

- zna pojęcia, zasady i instytucje materialnego 

oraz procesowego prawa cywilnego, prawa 

podatkowego, rynku kapitałowego oraz 

prawnokarnej  ochrony obrotu gospodarczego, 

- zna najważniejsze regulacje prawne 

dotyczące wymiany handlowej w kraju i za 

granicą, 

- ma  aktualną i poszerzoną wiedzę na temat 

dochodzenia roszczeń w postępowaniu 

Egzamin dyplomowy 

Prawo handlowe 15 T 

Prawo handlu 

zagranicznego 

5 T 

Prawo 

ubezpieczeniowe 

obrotu handlowego 

4 T 
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Prawo bankowe 

 

3 T cywilnym. 

W zakresie umiejętności: 

- słuchacz potrafi prawidłowo interpretować 

zjawiska prawne występujące w obrocie 

handlowym, 

- prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygnięcia konkretnych problemów 

wyłaniających się w obrocie gospodarczym, 

- prawidłowo stosuje przepisy prawne 

dotyczące zakładania i funkcjonowania spółek 

prawa handlowego, 

- potrafi przygotować pisma procesowe w 

sprawach cywilnych związanych z obrotem 

Prawo wekslowe 

 

3 T 

Prawo autorskie 

 

3 T 

Prawo zamówień 

publicznych 

5 T 
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Postępowanie 

cywilne 

12 T gospodarczym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- słuchacz potrafi prawidłowo ocenić poziom 

swojej wiedzy oraz kompetencji, a także 

podejmować działania mające na celu ich 

uzupełnienie lub podwyższenie, 

- potrafi indywidualnie oraz w grupie 

przygotować rozwiązania problemów 

wyłaniających się w obrocie gospodarczym, 

- potrafi pełnić funkcję lidera w 

przygotowywaniu projektów służących do 

usprawnienia działalności spółek, 

 - potrafi samodzielnie założyć działalność 

gospodarczą oraz współpracować z innymi  

przedsiębiorcami. 

Moduł II 

- prawno-

finansowy 

Podatek od 

towarów i usług 

5 T W zakresie wiedzy: 

- zna pojęcia, zasady i instytucje materialnego 

oraz procesowego, prawa podatkowego, rynku 

kapitałowego oraz prawnokarnej ochrony 

obrotu gospodarczego. 

Egzamin dyplomowy 

Prawo podatkowe 

Unii Europejskiej 

5 T 

Prawo celne 3 T 
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Rynek kapitałowy 5 T W zakresie umiejętności: 

- potrafi dokonywać wykładni norm prawa 

podatkowego oraz celnego 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej 

wiedzy oraz kompetencji, a także podejmować 

działania mające na celu ich uzupełnienie lub 

podwyższenie 
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Moduł III 

- prawno-

administracyjny 

Postępowanie 

administracyjne 

3 T W zakresie wiedzy: 

- ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z 

zakresu postępowania administracyjnego. 

W zakresie umiejętności: 

- potrafi zweryfikować prawidłowość 

przebiegu postępowania oraz wydanych 

rozstrzygnięć 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- ma świadomość wpływu nieprawidłowych 

rozstrzygnięć administracyjnych na sferę 

obrotu handlowego oraz działalności 

gospodarczej. 

 

Egzamin dyplomowy 
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Moduł IV 

- karnoprawny 

Fałszerstwa 

dokumentów w 

obrocie 

handlowym, 

metody i 

symptomy 

4 T W zakresie wiedzy: 

- ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat 

problematyki karnoprawnej ochrony 

rzetelności obrotu gospodarczego, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości 

wykorzystania prawa karnego w celu ochrony 

naruszonych interesów majątkowych  jego 

uczestników, 

- ma wiedzę na temat fałszerstwa dokumentów 

w obrocie handlowym. 

W zakresie umiejętności: 

- potrafi rozróżnić podstawowe typy 

przestępstw związanych z obrotem 

gospodarczym oraz stosować mechanizmy 

prawne mające na celu ochronę interesów osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, 

- potrafi rozpoznać fałszerstwa w dokumentach 

związanych z obrotem handlowym oraz wie 

jak przebiega ekspertyza dokumentów. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- słuchacz potrafi prawidłowo ocenić poziom 

swojej wiedzy oraz kompetencji, a także 

podejmować działania mające na celu ich 

uzupełnienie lub podwyższenie, 

Egzamin dyplomowy 
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Prawnokarna 

ochrona obrotu 

handlowego 

4 T - ma świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą 

brak rzetelności uczestników obrotu 

gospodarczego 

Egzamin dyplomowy 

Moduł V 

- prawa pracy 

Prawo pracy 3 T W zakresie wiedzy: 

- ma aktualną wiedzę z zakresu wybranych 

zagadnień z prawa pracy. 

W zakresie umiejętności: 

- potrafi wykorzystać reguły interpretacyjne w 

procesie praktycznego stosowania prawa pracy 

i posiada wrażliwość na podstawowe problemy 

prawa pracy. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej 

wiedzy oraz kompetencji, a także podejmować 

działania mające na celu ich uzupełnienie lub 

podwyższenie. 

Egzamin dyplomowy 

 

Program studiów obowiązuje od semestru pierwszego roku akademickiego 2012/2013.  

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 13 listopada 2012 r.                                                  

            ………………………………………….  

                 (podpis Dziekana) 


