COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO W BIZNESIE
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy prawniczej oraz
wyrobienie w nich umiejętności niezbędnych do kompleksowego prowadzenia działalności
gospodarczej.
Adresaci: Adresatami studiów są osoby, które chcą założyć własną firmę i posiąść niezbędną
wiedzę prawną pozwalającą na bezpieczne prowadzenie biznesu, osoby już prowadzące działalność
gospodarczą (w tym e-biznes) - samozatrudnieni jak i będące pracodawcami, osoby wykonujące
czynności w imieniu pracodawcy, managerowie, oraz wszystkie osoby, które pragną uzupełnić
wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów.
Czas trwania: 2 semestry - 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnioniedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia:
Opłata za studia wynosi 3400 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1700 zł).
Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, pokój nr 14
w budynku D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe"

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów.

AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
www.ack.collegiumwitelona.pl
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D.
e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRAWO W BIZNESIE
I semestr
Lp.

Przedmiot

L. godz.

1.

Formy prowadzenia biznesu i korzyści z nich płynące

2.

Podstawy prawa dla przedsiębiorców

10

3.

Ochrona firmy, marki i oznaczeń produktów i usług

14

4.

Prawne aspekty marketingu

12

5.

Księgowość firmy

10

6.

Wybrane aspekty zatrudniania pracowników

14

7.

Prawna strona biznesu internetowego

12

6

Razem

78

II semestr
Lp.

Nazwa przedmiotu

L. godz.

1.

Prawne aspekty relacji z klientem

12

2.

RODO w biznesie

10

3.

Ubezpieczenie biznesu w pełnym zakresie

14

4.

Kontrakty handlowe, ich treść i zabezpieczenie

12

5.

Czyny nieuczciwej konkurencji i praktyki ograniczające konkurencję

10

6.

Prawo procesowe dla przedsiębiorców

14

7.

Zarząd sukcesyjny

10
Razem

82

