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1b.

Tytuł/stopień:
Doktor

1c.
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2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i załoŜenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie jednej ze
swobód traktatowych jaką jest swoboda świadczenia usług w zakresie prawa
wtórnego i orzecznictwa, oraz wprowadzenie do praktyki stosowania prawa
Unii Europejskiej.
3.2. ZałoŜenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:

ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie z przepisami traktatów, dyrektyw, oraz
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
b) w zakresie postaw:
ZałoŜeniem przedmiotu jest kształtowanie postaw uporządkowanego oraz
systematycznego podejścia przy analizie zagadnień objętych treściami
programowymi przedmiotu.
c) w zakresie umiejętności:
ZałoŜeniem przedmiotu jest przekazanie umiejętności posługiwania się
przepisami prawa europejskiego w zakresie swobody świadczenia usług na
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
4.

Wymagania wstępne:
zalecane: znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

5.

Metody dydaktyczne:
Konwersatoria - praca w grupach - prezentacja problemów poruszanych w
wyrokach TSUE, analiza kazusów.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Zaliczenie pisemne - analiza kazusu, na podstawie materiałów
omawianych na zajęciach.

7.

Treści kształcenia (programowe):
Ćwiczenia obejmują przede wszystkim analizę wybranych orzeczeń
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym najnowszych
problemów poruszonych w orzecznictwie oraz prawie wtórnym, (przede
wszystkim dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym). Na tle
orzecznictwa i dyrektyw omawiane są problemy takie jak: pojęcie usługi,
transgraniczność w przepływie usług, znoszenie ograniczeń w
swobodnym przepływie usług, dopuszczalne wyjątki swobody
świadczenia usług, problem pracowników delegowanych, problem
uznawania kwalifikacji, problematyka świadczenia usług prawniczych. W
trakcie ćwiczeń uzwględniono przepisy aktualnie obowiązujących
Traktatów: o Unii Europejskiej oraz o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

8.

Wykaz literatury podstawowej:
J.Barcz red. Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
1. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Wydawnictwo Beck
C.H., Warszawa 2007.
2. Wróbel A., Wprowadzenie do prawa wspólnot europejskich (Unii
Europejskiej), wyd. II, Zakamycze 2004.3.P.Craig, G.De Burca EU Law

Text, cases and materials. Oxford 2011
4.C.Barnard The substantive law of the European Union. The four
freedoms. Oxford 2010
10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

