KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA
KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność

doskonalące

x

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: 042 podgrupa prawna
KOD ISCED KIERUNKU: 0421 prawo
CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 950,00 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł
REKRUTACJA:
Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie przesłania
wymaganych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego lub ich skanów na adres email a.nowakowska@wpa.uz.zgora.pl
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów
jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 35 słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania z konta
rejestracji elektronicznej kandydata https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich,
 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
 zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.
Komplet dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:
ELEKTRONICZNIE na adres: a.nowakowska@wpa.uz.zgora.pl
– wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia
oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego w terminie późniejszym,
lub
POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres:
Uniwersytet Zielonogórski
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
- wysyłając ww. dokumenty, w tym kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
(z obowiązkiem przedłożenia oryginału dyplomu oraz okazania dowodu osobistego
w terminie późniejszym).
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca do 20 listopada 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa
Karnego Skarbowego jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przez jego uczestników
z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Podyplomowe
Studia stanowią również forum dla wymiany doświadczeń oraz poddania pod dyskusje
problemów, jakie powstają w obszarze stosowania przepisów prawa karnego gospodarczego
i prawa karnego skarbowego.
Semestr I dotyczyć będzie problematyki zarówno kodeksowego, jak również
pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego. Obejmować będzie w szczególności
problematykę: zasad odpowiedzialności karnej i zasad karania za kodeksowe
i pozakodeksowe przestępstwa gospodarczego (m.in. kolizja ustaw w czasie, sprawczy
współudział w popełnieniu czynu zabronionego, funkcja błędu, zbieg przepisów
kodeksowych z przepisami pozakodeksowymi oraz zbieg przestępstw) oraz typizacji
kodeksowych (m.in. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko
zorganizowanej przestępczości gospodarczej, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową)
i pozakodeksowych przestępstw gospodarczych (m.in. przestępstwa z ustawy
o rachunkowości, przestępstwa z ustawy Kodeks spółek handlowych, przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową).
Z kolei semestr II dedykowany jest prawu karnemu skarbowemu. W trakcie jego trwania
omówione zostaną praktyczne i teoretyczne zagadnienia materialnego, procesowego
i wykonawczego prawa karnego skarbowe z perspektywy 20 lat obowiązywania tego aktu
normatywnego oraz zapowiadanych zmian.
Wykłady zostaną poprowadzone przez blisko 20 osób specjalizujących się w problematyce
prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego: pracowników naukowodydaktycznych (w szczególności z Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. prof. dr hab. J.
Raglewski, dr hab. prof. UJ. A.Światłowski), Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu (prof. dr hab. V. Konarska-Wrzosek, dr hab. T. Oczkowski), Uniwersytetu
Zielonogórskiego (m.in. dr hab. H. Paluszkiewicz, S. Kowalski) i innych uczelni (m.in. dr
hab. prof. UEK w Krakowie B. Nita-Światłowska), jak również przedstawicieli praktyki sędziów oraz adwokatów (m.in. dr T. Razowski, dr G. Łabuda) - autorów uznanych
i cenionych opracowań o charakterze komentarzowym, monograficznym i artykułowym.
- do kogo adresowane:
Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego
kierowane są do absolwentów kierunków prawa, administracji oraz ekonomii w szczególności
kierowane są do prawników praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych, doradców podatków, biegłych rewidentów a także ekonomistów, pracowników
Urzędów i Izb Administracji Skarbowej oraz aplikantów sędziowskich, prokuratorskich,
adwokackich i radcowskich.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Celem kształcenia jest nabycie przez Słuchaczy Podyplomowych Studiów wyspecjalizowanej
wiedzy prawniczej obejmującej zagadnienia praktyki stosowania oraz zagadnienia teorii
prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Absolwenci otrzymują
dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa
Karnego Skarbowego jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów
objętych planem zajęć.
Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej
ocen z przedmiotów objętych planem zajęć.
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Olaf Włodkowski
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
e-mail: o.wlodkowski@wpa.uz.zgora.pl

