Prawo gospodarcze dla menadżerów
- Kierunek - studia podyplomowe
Rekrutacja zakończona

Opis kierunku
Prowadzenia działalności gospodarczej wymaga nie tylko praktyki i wiedzy ekonomicznej, ale także znajomości i
uwzględniania kontekstu prawnego podejmowanych decyzji i możliwych ich prawnych następstw. Forma studiów
oparta na połączeniu teoretycznej wiedzy z analizą praktycznych przypadków pozwoli na szybkie rozumienie
zależności pomiędzy podejmowanymi decyzjami ekonomicznymi i ich prawnymi uwarunkowaniami i skutkami.

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie osób prowadzących działalność gospodarczą lub zaangażowanych w procesy
kierowania taką działalnością do podejmowania decyzji uwzględniających prawne możliwości i ramy ich wykonania.
Studia maja zapewnić także znajomość funkcjonowania prawnego działalności gospodarczej.

Co zyskujesz?
Znajomość form wykonywania działalności gospodarczej, umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich
prawnych uwarunkowań. Pogłębisz także umiejętność współpracy z prawnikami obsługującymi działalność
gospodarczą, w która jesteś zaangażowany.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Korzyści:
Dostajesz praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Systemowe
podejście daje całościowy obraz fukcjonowania zarówno całej firmy, jak i członków zarządu. WIedzę o różnych
aspektach odpowiedzialności menadżerów. Praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w drodze
mediacji.

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla:
pracowników pragnących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji
w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
dla menadżerów pragnących pogłębić zrozumienie ram prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa i
podejmowanych decyzji ekonomicznych
dla osób współpracujących bezpośrednio z prawnikami obsługującymi prowadzenie działalności
gospodarczej

Program studiów
Program studiów dla kierunku Prawo gospodarcze dla menadżerów.

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 172

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

WPROWADZENIE DO PRAWOZNAWSTWA (10 godz.)
Podstawowe zasady funkcjonowanie systemu prawnego, budowa i wykładnia norm prawnych (10 godz.)
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE (22 godz.)
Prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz nadzór organów Państwa nad
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przedsiębiorcami. Zamówienia publiczne (8 godz.)
Szczególne uregulowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: prawo transportowe, prawo
farmaceutyczne, prawo energetyczne, działalność lecznicza (8 godz.)
Ochrona konkurencji i konsumentów (6 godz.)
FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (14 godz.)
Zagadnienia form prawnych prowadzenia działalności oraz ich uwarunkowań prawnych i formalnych (7
godz.)
Ryzyko biznesowe a forma prawna (7 godz.)
PRAWO CYWILNE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY (21 godz.)
Podstawowe zasady i pojęcia prawa cywilnego. Typowe umowy w obrocie gospodarczym (11 godz.)
Odpowiedzialność deliktowa a kontraktowa (10 godz.)
PRAWO PRACY W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY (14 godz.)
Prawne formy wykonywania pracy (7 godz.)
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika (7 godz.)
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (15 godz.)
Postępowanie upadłościowe z perspektywy upadłego i wierzyciela (8 godz.)
Postępowanie układowe (7 godz.)
PRAWO PODATKOWE (12 godz.)
System podatkowy (6 godz.)
Postępowanie podatkowe (6 godz.)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRZEDSIĘBIORCY (22 godz.)
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów
(7 godz.)
Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu (7 godz.)
Przestępstwa karnoskarbowe (8 godz.)
WINDYKACJA (14 godz.)
Windykacja w postępowaniu sądowym (7 godz.)
Postępowanie egzekucyjne (7 godz.)
ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (12 godz.)
Sąd Arbitrażowy. Mediacje (12 godz.)
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RODO (8 godz.)
Podstawowe pojęcia i mechanizmy ochrony danych osobowych (4 godz.)
Procesy kontroli i nadzoru nad ochroną danych osobowych (4 godz.)
PROJEKT (8 godz.)
Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

do 10 stycznia
studia

600 zł zniżki w czesnym

1000 zł zł

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2475 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

550 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2475 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

550 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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