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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Ścieżka dyplomowania: 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu: PRAWO INTERNETU Kod przedmiotu: 28 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Szymon Kisiel 

Prowadzący zajęcia dr Szymon Kisiel 

Cel kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi internetu, a w szczególności 

ochroną i potencjalnymi naruszeniami prawa w przestrzeni internetowej. Jak 

również z aspektami funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej, 

bankowości elektronicznej i internetowej, regulacjami w prawie 

telekomunikacyjnym czy prawami konsumenta w obszarze usług i zakupów 

internetowych. 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw prawa 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01  
prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych i informacji 

niejawnych 
K1P_W12 

02  stosowania terminologii z zakresu nauk społecznych K1P_W14 

Umiejętności (Potrafi…)  

03  
gromadzić informacje o zależnościach między gospodarką i państwem w 

kontekście historycznym i współczesnym 
K1P_U02 

04  stosować i interpretować przepisy prawa oraz umowy obrotu gospodarczego K1P_U05 

Kompetencje społeczne  

05  Angażuje się w różne formy zdobywania wiedzy i umiejętności K1P_K06 

06  
Współdziała w grupie, organizuje i kieruje pracą zespołów przyjmując w nich 

różne role 
K1P_K01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Funkcjonowanie administracji publicznej (teoria i pojęcie zadania publicznego); Ustawa o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Platforma e-PUAP; Profil zaufany a kwalifikowany 

podpis elektroniczny; Współczesna bankowość; Elektroniczne instrumenty płatnicze; Przestępstwa i zagrożenia 

w sferze bankowości elektronicznej; Ustawa Prawo telekomunikacyjne; Ustawa o prawach konsumenta 

Ćwiczenia 

Analiza literatury, komentarzy i orzecznictwa w przedmiocie zdania publicznego; Analiza procesu realizacji 

projektów informatycznych na gruncie Ustawy o informatyzacji; Trudności w informatyzacji administracji 

publicznej na szczeblu lokalnym; Bankowość elektroniczna a bankowość internetowa 

Studiów przypadków przestępczości internetowej; Odpowiedzialność za szkody finansowe powstałe w wyniku 

wykorzystania bankowości elektronicznej i internetowej; Analiza orzecznictwa w zakresie prawa 

telekomunikacyjnego; Obowiązki przedsiębiorców w handlu internetowym 

 



Literatura podstawowa 

Akty prawne: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, Ustawa Prawo telekomunikacyjne, Ustawa Prawo bankowe, 

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o prawach 

konsumenta 

Red. Paweł Podrecki, Prawo Internetu,  

 

Literatura uzupełniająca  Kodeks Unijnych Praw Internetowych, Komisja Europejska, Luksemburg 2012, 

Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, 2013 

Arkadiusz Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, 2013 

Cz. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, wyd. II, 2015 

Metody kształcenia Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne, prezentacje materiałów audio-

wizualnych, praca na materiałach źródłowych (akty prawne i literatura 

przedmiotu) 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 5-6 

Praca w grupach przy analizach tekstów prawnych i literatury przedmiotu 6  

Udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania w trakcie zajęć 1-4 

Formy i warunki zaliczenia 2x częściowe kolokwia testowe w semestrze (50%) ćwiczenia; (50%) wykład 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 10 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 51 35 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (nauki prawne) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,4 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


