
 

 

 

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy 

współpracy merytorycznej Kancelarii Maruta Wachta,  prowadzi rekrutację na szóstą  edycję 

studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii.  

Program studiów oparty jest na analizie najbardziej aktualnych problemów prawnych 

nowoczesnych technologii. Zajęcia prowadzone będą przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę 

prawników praktyków, na co dzień obsługujących skomplikowane projekty IT.  

Studia adresowane są, w szczególności do: 

• Radców prawnych i adwokatów. 

• Prawników wewnętrznych firm informatycznych.  

• Osób  negocjujących i zarządzających umowami IT.  

• Dyrektorów i managerów IT.  

 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Uczestnicy: 

 poznaja ̨zasady sporzad̨zania umów IT, w tym umów na wdrozėnie systemu 

informatycznego, umów outsourcingowych, umów licencji na oprogramowanie itp.,  

 poznaja ̨prawne aspekty sẃiadczenia usług w modelu Cloud Computing (w tym 

IaaS/SaaS)  

 poznaja ̨regulacje z zakresu prawa własnosći intelektualnej, w tym zasady 

sporzad̨zania umów autorskoprawnych  

 zdobed̨a ̨praktyczne umiejet̨nosći w zakresie negocjacji kontraktów  

 poznaja ̨zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych  

 zdobed̨a ̨praktyczne umiejet̨nosći w zakresie sporzad̨zania regulaminów serwisów 

internetowych oraz ochrony danych osobowych w projektach IT  

 poznaja ̨podstawowe zasady zarzad̨zania usługami i projektami IT, w tym metodyki 

projektowe.  

 

Ramowy Program Studiów 

 

• Prawo własności intelektualnej  w projektach IT  

• Zarządzenie projektami IT   

• Umowy na wdrożenie systemu informatycznego 



 

 

• Usługi IT   

• Prawne aspekty outsourcingu IT  

• Negocjacje projektów IT  

• Prawo zamówień publicznych w projektach IT  

• Ochrona danych osobowych  

• Marketing w internecie   

• Prawne aspekty e-marketingu w Internecie 
• Prawne aspekty świadczenia usług drogą elektroniczną  

• Prawo prywatne międzynarodowe w sektorze IT  

• Międzynarodowe i europejskie prawo IT 

• Prawo konkurencji a prawo w IT   

• E-sądownictwo  

• E-Administracja  

• Opodatkowanie kontraktów IT (licencje, usługi IT) 

• Prawne aspekty e-marketingu w Internecie  

• Przestępczość internetowa  

 

Koordynator programu:  

Edyta Adamowicz-Sikora Doradca edukacyjny 
+48 22 519 21 05 
e-mail: eadamowicz@kozminski.edu.pl  

Pełny program, opis studiów i sylwetki wykładowców zamieszczone zostały w folderze 
informacyjnym.  

 

Więcej o studiach: http://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#Prawo|pl/oferta-

edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/prawo-nowoczesnych-technologii/o-

studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/prawo-nowoczesnych-

technologii/program/ 
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