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Informacje do nagłówka
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Wydział

Zatwierdzony uchwałą nr 111/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PRAWA I
ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 maja
2018 r. w sprawie planu studiów i programu Studiów Podyplomowych
Prawa Pracy
Wydział Prawa i Administracji
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

3

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo Pracy

4

Wskazanie obszaru kształcenia, w zakresie
którego prowadzone są studia podyplomowe

Obszar/y: obszar nauk społecznych

5

Typ studiów

uzyskanie dodatkowej specjalności lub nabycie określonych uprawnień

6

Język, w którym prowadzone są studia
podyplomowe

język polski

7

Adresaci studiów

Pracownicy działów kadr lub spraw socjalnych, służby bhp, pracownicy
socjalni, inspektorzy pracy, członkowie zarządów spółek, przedsiębiorcy
zatrudniający pracowników.
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8

Koncepcja i cele kształcenia oraz opis
zdobywanych kwalifikacji

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie, pogłębienie wiedzy w
zakresie prawa pracy, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i
praktycznym. W związku z tym, program studiów podyplomowych zakłada
formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń.
Absolwent studiów podyplomowych nabędzie lub poszerzy swoje
kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji
prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach
pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści
stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy,
wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad
nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w
przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników.
Absolwent studiów uzyska ponadto interdyscyplinarne umiejętności w
zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi,
ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów
wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między
innymi z z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego
i handlowego. W odniesieniu do kompetencji społecznych efektem
kształcenia studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w
grupie oraz otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Ponadto
efektem kształcenia jest wzrost świadomości słuchacza co do złożoności
problematyki prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz w zakresie
potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego. Celem studiów podyplomowych
jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa
pracy, jak również umożliwienie realizacji aktywności zawodowej w
obszarach związanych z prawem pracy, np. w działach kadr, jednostkach
służby socjalnej, służby BHP. W procesie kształcenie uczestniczy Sąd
Apelacyjny w Szczecinie jako interesariusz zewnętrzny.
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Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji nadawany
po ukończeniu studiów podyplomowych
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Nazwa instytucji współpracujących

11

Wymagania wstępne

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oraz sądy niższego szczebla z zasięgu
apelacji szczecińskiej - współpraca zarówno na etapie kształtowania
koncepcji kształcenia oraz prowadzenia zajęć przez sędziów.
Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, licencjata lub inżyniera)
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