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Cele kształcenia
Przedstawienie i analiza regulacji prawnych obowiązujących w zakresie handlu elektronicznego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

Treści programowe
Prawne i techniczne uwarunkowania handlu elektronicznego (podstawowe usługi internetowe, rola handlu elektronicznego we współczesnym obrocie
gospodarczym, sposoby regulacji handlu elektronicznego) .
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Międzynarodowe i europejskie unormowania prawne handlu elektronicznego.
Umowa w formie elektronicznej (oświadczenie woli w formie elektronicznej, forma elektroniczna czynności prawnych, podpisy
elektroniczne, identyfikacja elektroniczna).
Zawieranie umów drogą elektroniczną (oferta w formie elektronicznej, zaproszenie do zawarcia umowy, negocjacje, aukcje internetowe i inne
transakcje dokonywane na platofmach aukcyjnych, zakupy grupowe, wzorce umowne w formie elektronicznej).
Umowy elektroniczne (m.in. bezpośrednie, pośrednie, access providing, service providing, content providing, o tworzenie serwisów sieciowych).
Ochrona konsumenta (m.in. w umowach zawieranych na odległość).
Świadczenie usług drogą elektroniczną (m.in. zagadnienia ogólne, obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną, wyłączenie
odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
opartych lub polegających na dostępie warunkowym, przepisy karne).
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Efekty kształcenia obejmują zdobycie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych przedstawionych poniżej.

1. Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych odnoszących się do
handlu elektronicznego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna i
umie zdefiniować kluczowe instytucje prawne objęte tą problematyką oraz
potrafi przedstawić poglądy doktryny, a także orzecznictwo ich dotyczące,
2. ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm panujących w procesie
stosowania przepisów prawna dotyczących handlu elektronicznego i usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz rozumie konieczność etycznego
zachowania się w sprawach związanych z prawem cywilnym,
3. ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz
zna konsekwencje tych zmian.
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Umiejętności
1. Student umie zastosować przepisy odnoszące się handlu elektronicznego oraz
usług świadczonych drogą elektroniczną do rozwiązywania konkretnych sytuacji
faktycznych (kazusów). Posiada umiejętność analizowania przepisów w
kontekście orzecznictwa; potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu
interpretowania problemów prawnych,
2. umie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając
z różnych źródeł oraz nowoczesnych technologii,
3. sprawnie posługuje się zasadami i normami prawnymi oraz etycznymi w
wykonywanej pracy, posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych oraz potrafi wykorzystywać tą analizę w pracy zawodowej.

Kompetencje społeczne (postawy)
1. Student potrafi ocenić swoją sytuację jako podmiotu prawa w zakresie
przysługujących mu praw i obowiązków w odniesieniu do handlu
elektronicznego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, ma pogłębioną
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie,
2. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić priorytety w
pracy oraz odpowiednio ją rozplanować,
3. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób etyczny i profesjonalny oraz
świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1844/maja_maciejewska-szalas
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