Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?

Prawa i Ekonomii
Ochrona wolności i praw jednostki
Studia podyplomowe adresowane są dla absolwentów studiów
wyższych pierwszego stopnia lub stopni wyższych
zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie
ochrony praw człowieka. Szczególnie przydatne studia te mogą być
dla urzędników administracji rządowej i samorządowej,
pracowników samorządowych, funkcjonariuszy służb
mundurowych, nauczycieli, dziennikarzy.
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Jakie kwalifikacje/
uprawnienia po
studiach?
Liczba punktów ECTS: 52
Liczba godzin:
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty
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Program nie przewiduje praktyk
Program studiów podyplomowych wyróżnia się
komplementarnością modelu teoretycznego realizacji praw
człowieka z analizą urzeczywistniania praw i wolności w praktyce.
Położony jest nacisk na powiązanie założeń teoretycznych ochrony
praw człowieka z przykładami rozwiązywania typowych problemów
często spotykanych przez przeciętnego człowieka. Program studiów
podyplomowych oraz kadra dydaktyczna specjalizująca się w
dziedzinie ochrony praw człowieka zapewniają nabycie
praktycznych umiejętności takich jak:
- sporządzenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich,
- sporządzenie powództwa do sądu cywilnego o świadczenia,
powództwa o ustalenie stosunku prawnego,
- złożenie odwołania od decyzji administracyjnej,
- składanie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy,

- wyszukiwanie znajdujących zastosowanie w danej sprawie aktów
normatywnych, informacji prawnej i orzecznictwa.
Wymogi związane z
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich
ukończeniem
przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę
studiów:
pozytywną oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu
dyplomowego.
Warunki otrzymania świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest
świadectwa:
osobie, która spełniła wszystkie wymogi określone w programie
kształcenia, w szczególności osiągnęła określone programem
kształcenia efekty uczenia się i liczbę punktów ECTS poprzez

Cena za semestr:
Organizacja zajęć:

Dane kontaktowe:

otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i zdanie
egzaminów, a także przygotowała pod kierunkiem promotora pracę
końcową oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin kończący studia.
Warunkiem otrzymania świadectwa jest terminowe wniesienie
wymaganej opłaty za studia i uiszczenie pozostałych kosztów
związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.
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Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w trybie stacjonarnym, o
ile nie zostaną wydane inne zarządzenia. Zajęcia prowadzone będą
w niektóre piątki (tylko po godz. 17.00), niektóre soboty i niedzielę.
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