
 
 
Dlaczego warto zostać słuchaczem Studiów Podyplomowych: 
Ochrona Konkurencji i Regulacji w Sektorach Infrastrukturalnych (ARIS)? 
 
Jest przynajmniej siedem powodów, dla których warto zostać słuchaczem ARIS. 
 
Po pierwsze dlatego, że są to studia akademickie, mające pogłębić i unowocześnić wiedzę z 
zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych, oferowane na najlepszym polskim 
uniwersytecie, na wydziale, któremu PAKA przyznała ponownie pierwszą kategorię 
jakości, i którym patronuje Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(Centre of Antitrust and Regulatory Studies, CARS) www.cars.wz.uw.edu.pl – CARS działa 
na Wydziale Zarządzania UW od 2007 r., prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje 
i warsztaty, świadczy usługi doradcze oraz prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie. 
Podejmuje także szeroką działalność wydawniczą, w tym wydaje angielsko-języczny 
periodyk pn. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) 
www.yars.wz.uw.edu.pl.  
 
Po drugie dlatego, że są to studia mocno zorientowane praktycznie. Mają dostarczać 
osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach 
doradczych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej umiejętności 
rozwiązywania problemów występujących w obszarach ochrony konkurencji (w drodze 
interwencji głównie ex post) i niezależnej regulacji sektorowej (w drodze interwencji 
głównie ex ante). Oferując wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania firmami działającymi 
w obszarach poddanych nadzorowi antymonopolowemu lub niezależnej regulacji sektorowej 
oraz z zakresu uwarunkowań technicznych zarządzania, ekonomii konkurencji i regulacji 
sektorowej oraz publicznego prawa ochrony konkurencji (prawa antymonopolowego) i prawa 
niezależnej regulacji sektorowej, np. prawa telekomunikacyjnego, energetycznego, 
transportowego, są one przydatne przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorstw 
regulowanych i – z racji ich pozycji rynkowej – najczęściej poddanych nadzorowi 
antymonopolowemu; w studiach tych mogą oczywiście uczestniczyć także pracownicy 
innych firm konkurujących na tych rynkach, urzędów publicznych nadzorujących i 
regulujących działalność przedsiębiorstw sektorów infrastrukturalnych, urzędów 
samorządowych oraz firm doradczych i kancelarii prawniczych. 
 
Po trzecie dlatego, że studia podyplomowe ARIS zostały tak zorganizowane, aby z jednej 
strony dostarczyć wiedzy i umiejętności mających zastosowanie w całej gospodarce, w tym 
we wszystkich sektorach infrastrukturalnych, z drugiej jednak – być ukierunkowane na 
potrzeby jednego (wybranego) sektora. Na pierwszy ogień (w 1. edycji) wzięliśmy sektor 
telekomunikacyjny (czy szerzej: komunikacji elektronicznej), w którym elementy 
konkurencji przeplatają się z regulacją ex ante tam, gdzie mechanizm konkurencji zawodzi.  
 
Po czwarte dlatego, że są to studia unikalne w tym sensie, że łączą w sobie wiedzę i 
umiejętności wypracowane głównie na gruncie ekonomii i nauk prawnych, wykraczają zatem 
poza model i zakres studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony konkurencji, 



oferowanych przez placówki naukowe i dydaktyczne z dziedziny nauk prawnych. To 
połączenie ekonomii i prawa ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowych nie tylko 
przybiera formę odrębnych wykładów z ekonomii konkurencji i ekonomiki telekomunikacji, 
ale przejawia się także w znacznym nasyceniu przedmiotów tradycyjnie wykładanych przez 
prawników rozważaniami nt. ekonomicznej istoty instrumentów i procedur prawnych.  
 
Po piąte dlatego, że – aby spełnić wskazane powyżej założenia i niewątpliwe oczekiwania 
słuchaczy ARIS – do grona wykładowców zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele 
środowisk nauki, ale także zewnętrzni eksperci polscy lub zagraniczni, specjalizujący się w 
prawie i ekonomii ochrony konkurencji i regulacji, w tym w sektorach szczególnych 
(infrastrukturalnych). Część wykładowców jest lub była bezpośrednio zaangażowana po 
obu stronach procesu regulacyjnego i antymonopolowego; dotyczy to w szczególności 
zajęć oferowanych w ramach modułów specjalistycznych. Niektórzy z nich, łącząc wiedzę 
teoretyczną i doświadczenia praktyczne, są autorami lub redaktorami liczących się na rynku 
komentarzy do ustaw regulujących różne obszary ingerencji publicznej w gospodarkę (np. 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawy – Prawo telekomunikacyjne).  
 
Po szóste dlatego, że Studia Podyplomowe: Ochrona konkurencji i regulacja w sektorach 
infrastrukturalnych mają w dużym stopniu innowacyjny charakter w zakresie metod i 
sposobów ich prowadzenia. Ich trzon stanowią oczywiście wykłady i konwersatoria; 
dominującym elementem tych zajęć są jednak zwłaszcza analizy przypadków (najczęściej na 
tle orzeczeń sądowych i decyzji władz administracyjnych). Całkowicie nową formą 
studiowania są warsztaty antymonopolowe oraz regulacyjne, prowadzone formie 
internetowej, mające umożliwić interaktywny kontakt osób je prowadzących z wszystkimi 
słuchaczami danej edycji (w formule forum dyskusyjnego via Facebook) oraz z każdym z 
tych słuchaczy odrębnie (w drodze dyżurów via Skype). 
 
Po siódme dlatego, że w CARS stworzona zostanie odrębna strona internetowa poświęcona 
studiom podyplomowym ARIS (www.aris.wz.uwedu.pl). Do części tej strony będą oni mieli 
dostęp na zasadach wyłączności. Na stronie tej będą umieszczane materiały dydaktyczne do 
każdego z wykładów. Ponadto, już w ramach 1. edycji studiów ARIS rozpoczęte zostanie 
publikowanie skryptów (bookletów). Słuchacze będą otrzymywać te skrypty nawet wtedy, 
gdy zostaną one opublikowane po zakończeniu przez nich naszych studiów.  
 
 
Zostań słuchaczem ARIS ! Sprawdź nas!  
 


