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WZÓR 
SYLABUSU PRZEDMIOTU NA STUDIACH WVŻSZYCH*  
 

Lp.  Elementy składowe sylabusu  Opis  

1.  Nazwa przedmiotu  Zawody prawnicze w Unii Europejskiej 

2.  Nazwa jednostki prowadzącej  
przedmiot                                                   Katedra Prawa Europejskiego 

3.  Kod przedmiotu    

4.  Język przedmiotu  
.  j. polski 

5.  
Grupa treści kształcenia,  
w ramach której przedmiot jest  
realizowany  

 
  

• grupa treści kierunkowych,  
     grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  Typ przedmiotu  

  
 
• fakultatywny - ograniczonego wyboru,  
  

7.  Rok studiów, semestr  III - V   

8.  Imię i nazwisko osoby (osób)  
prowadzącej przedmiot  dr Małgorzata Kożuch 

9.  
Imię i nazwisko osoby (osób)  
egzaminującej bądź udzielającej  
zaliczenia w przypadku, gdy nie  
jest nim osoba prowadząca dany  
przedmiot  

dr Małgorzata Kożuch  

10.  Formuła przedmiotu   
wykład  

 
 
11.  
 
 

Wymagania wstępne  Podstawy prawa instytucjonalnego i gospodarczego Unii Europejskiej  

 
12 
 

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych  

 

Wykład 30 godzin 

 



  13 
Liczba punktów ECTS 
przypisana przedmiotowi  

 

 4 

  14 
Czy podstawa  podstawa 
obliczenia średniej 
ważonej?  

 tak 

  15 
Założenia i cele przedmiotu  

Uzyskanie wiedzy na temat zasad postępowania pełnomocników przez Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości, zasad wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego w 
państwach Unii Europejskiej, zasad świadczenia usług przez prawników zagranicznych   

  16 

Metody dydaktyczne  
 

· Wykład, bieżące konsultacje, e-learning w zakresie analizy materiału normatywnego  
 

   17 Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu, 
zaliczenia z przedmiotu, a także 
formę i warunki zaliczenia 
poszczególnych form zajęć 
wchodzących w zakres danego 
przedmiotu  

· egzaminy ustne lub pisemne  
·  

 

   18 Treści merytoryczne przedmiotu 
oraz sposób ich realizacji  
 

 

Zasady prawa gospodarczego Unii Europejskiej w zakresie swobody przedsiębiorczości i 
świadczenia usług, procedura postepowania i wystepowania przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości, sporządzanie pism procesowych i wystapień publicznych, analiza zasad 
wykonywania zawody adwokata w : Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii ,Polsce. 

    19 
Wykaz  literatury podstawowej i 
uzupełniającej, obowiązującej do 
zaliczenia danego przedmiotu 

Unia Europejska Wspólnota Europejska Zbiór dokumentów;  
opracowanie E. Wojtaszek Mik, C. Mik, J. Barcz; 2005 

A. Zwara, B. Krysińska "Wybrane zagadnienia ustroju adwokatur w krajach Unii Europejskiej" 
Biblioteka OBA Warszawa  2006 

M. Biernat "Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich" 2006 
Lista orzeczeń ETS dla danego roku 

   

 


