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Efekty kształcenia  

• wiedza Po zrealizowaniu programu przedmiotu słuchacz ma wiedzę na temat: 
1. otoczenia prawnego biznesu międzynarodowego, w 

szczególności: kompleksowego i wielopłaszczyznowego 
charakteru norm regulujących międzynarodowy obrót 
handlowy;  podstawowych zasad i instytucji prawa 
traktatowego (konwencyjnego); istnienia różnic między 
instytucjami prawa handlowego w systemach prawa cywilnego 
oraz w systemie prawa powszechnego  

2. uregulowań konwencyjnych, których przedmiotem jest handel 
międzynarodowy  i inwestycje zagraniczne, w szczególności – 
międzynarodowe aspekty umowy sprzedaży   

3. zasad i skutków stosowania prawa prywatnego 
międzynarodowego, w tym  prawa kolizyjnego i prawa 
procesowego  

• umiejętności Po zrealizowaniu programu przedmiotu słuchacz  umie: 
1. zidentyfikować problemy i przewidywać konsekwencje 

prawne działań podejmowanych na rynkach obcych oraz 
zawierania umów w handlu zagranicznym 

2. zastosować reguły prawa międzynarodowego przy zawieraniu 
umowy w drodze oferty i akceptacji 

3. zastosować klauzulę wyboru prawa oraz wskazać prawo 
właściwe dla zobowiązań z umów 

• inne kompetencje Po zrealizowaniu programu przedmiotu słuchacz wykazuje: 
1. orientację w rozwiązywaniu podstawowych kwestii prawnych 

dotyczących najbardziej typowych sytuacji z zakresu handlu 
zagranicznego 

2. orientację co do celowości angażowania doradcy prawnego 
oraz uzyskiwania przydatnej opinii prawnej kwalifikowanego 
doradcy. 

Zakres tematów 1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa dla międzynarodowych 
stosunków handlowych, 

2. Podstawowe  zasady i instytucje prawa konwencyjnego  
3. Charakterystyka głównych systemów prawa cywilnego i 

handlowego 
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4.  Przykładowe różnice w krajowych uregulowaniach 
podstawowych instytucji prawa handlowego   

5. Prawo ujednolicone (metody, główne instytucje ujednolicania 
prawa i ich dorobek w zakresie prawa handlowego) 

6. Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów: zakres zastosowania, zasady ogólne, zawieranie 
umowy w drodze oferty i akceptacji, prawa i obowiązki stron 
umowy sprzedaży; 

7. Podstawowe instytucje konwencji o ochronie inwestycji 
zagranicznych. 

8. Prawo prywatne międzynarodowe – ogólna część prawa 
kolizyjnego 

9. Prawo kolizyjne w zakresie zobowiązań umownych 
10. Międzynarodowe postępowanie cywilne  

 

Metody dydaktyczne Wykład  

Punkty ECTS ( 1 punkt 
odpowiada 25-30 godzinom  
pracy słuchacza) 

6,5 
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