
  
Podstawowe informacje o Studiach Podyplomowych 

OCHRONA KONKURENCJI I REGULACJA W SEKTORACH INFRASTRUKTURALNYCH 
SEKTOR TELEKOMUNIKACJI  

(Antitrust and Regulation in Infrastructure Sectors – ARIS) 
 
Cel i charakter studiów  

Głównym celem studiów podyplomowych ARIS jest pogłębienie i unowocześnienie wiedzy 
w zakresie istoty ekonomicznej i uwarunkowań prawnych ochrony konkurencji i regulacji 
sektorowych oraz dostarczenie umiejętności rozwiązywania występujących w tych 
obszarach problemów osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych 
stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej. Są to 
akademickie studia podyplomowe, ale mocno zorientowane praktycznie. 
 
Zakres tematyczny i struktura programowa  
ARIS obejmuje dwa obszary interwencji publicznej w gospodarce: ochronę konkurencji 
(ochronę antymonopolową) oraz regulacje w sektorach infrastrukturalnych (głównie w 
telekomunikacji, energetyce i transporcie). Ochrona konkurencji będzie przedmiotem modułu 
podstawowego w każdej edycji studiów ARIS. Regulacje sektorowe będą przedmiotem 
modułu specjalistycznego, który będzie różny w zależności od ich edycji. 
W 1. edycji ARIS (2011/2012) oferowany jest specjalistyczny moduł telekomunikacyjny.  
 
Słuchacze  
Edycja ARIS 2011/2012 jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych 
problematyką konkurencji i regulacji w sektorze telekomunikacji, w tym przede 
wszystkim dla pracowników przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług 
świadczonych drogą elektroniczną, samorządów terytorialnych prowadzących działalność 
telekomunikacyjną, przedsiębiorstw użyteczności publicznej (energetycznych, wodociągowo-
kanalizacyjnych) dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, firm analitycznych i 
kancelarii prawnych, a także pracowników UKE.  
 
Tryb, wymiar i warunki 
Studia podyplomowe ARIS są prowadzone w trybie zaocznym i trwają dwa semestry. 
Obejmują ok. 180 godzin regularnych zajęć dydaktycznych oraz internetowe warsztaty 
antymonopolowe i regulacyjne. Opłata za studia wynosi 7000 zł.  
 
Rekrutacja  
Rekrutacja na studia podyplomowe ARIS będzie trwać od 1 lipca do 30 września 2011 r.  
 
Informacje szczegółowe i kontakty 
Informacje szczegółowe o ARIS i zasadach rekrutacji są dostępne na stronach internetowych 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (www.cars.wz.uw.edu.pl) oraz 
Wydziału Zarządzania UW (www.wz.uw.edu.pl/rekrutacja); można je uzyskać także pod 



adresem mailowym kierownika studiów (mijal@mail.wz.uw.edu.pl) i telefonem dziekanatu 
(22.55.34.181).  
Zał. 1: Program ramowy (moduły, przedmioty, wykładowcy)  
 

 Nazwy modułów tematycznych i przedmiotów  Wykładowcy 
 

I. Moduł podstawowy (Ekonomia i prawo ochrony konkurencji i regulacji)  
1. Aksjologia ochrony konkurencji i regulacji sektorowych  Doc. dr Cezary Banasiński  

(Wydz. Prawa i Adm. UW)  
2. Publicznoprawna ochrona konkurencji i niezależna regulacja 

sektorowa w UE i Polsce  
Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny (Wydz. 
Zarządzania UW)  

 
3. Ekonomiczna teoria konkurencji 1: Skuteczna konkurencja  

Prof. UW dr hab. Zbigniew Hockuba oraz dr 
Magdalena Olender-Skorek (Wydz. Nauk 
Ekonomicznych UW) 

 
4. Ekonomiczna teoria konkurencji 2: Ocena władzy rynkowej  Prof. PŁ dr hab. Anna Fornalczyk  

(Wydz. Zarządzania Politechniki Łódzkiej)  
5. Ekonomiczna teoria konkurencji 3: Definiowanie rynków 

właściwych  
Dr Andrzej Cylwik (CASE)  

6. Strategie zarządzania firmą poddaną nadzorowi 
antymonopolowemu lub regulacji 

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój, dr Michał 
Zdziarski (Wydz. Zarządzania UW) 

7. Ochrona konkurencji przed kartelami Dr Agata Jurkowska-Gomułka (Wydz. 
Zarządzania UW) 

8. Ochrona konkurencji przed nadużywaniem pozycji dominującej Dr Agata Jurkowska-Gomułka oraz dr 
Dawid Miąsik (INP PAN)  

9. Zapewnienie otwartości rynków w drodze prewencyjnej 
kontroli koncentracji 

Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny (Wydz. 
Zarządzania UW) 

10. Ochrona konkurencji a prawa własności intelektualnej Dr Dawid Miąsik (INP PAN) 
11. Zapewnianie dostępu do sieci Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff  

(Akademia Leona Koźmińskiego) 
 
12. Zapewnianie usług użyteczności publicznej  

Prof. UJ dr hab. Sławomir Dudzik (Wydz. 
Prawa i Adm. UJ) oraz dr Katarzyna 
Karasiewicz (Wydz. Prawa i Adm. UW) 

13. Postępowania antymonopolowe i regulacyjne Dr Maciej Bernatt (Wydz. Zarządzania UW) 

  
II. Moduł specjalistyczny (Regulacja i ochrona konkurencji w telekomunikacji) 
1. Instytucje prawa telekomunikacyjnego Prof. UW dr hab. Stanisław Piątek 
2. Ewolucja techniki telekomunikacyjnej a konkurencyjność 

rynku  
Dr Marek Średniawa (Instytut 
Telekomunikacji PW)  

3. Ochrona antymonopolowa w telekomunikacji Dr Agata Jurkowska-Gomułka oraz dr 
Dawid Miąsik  

4. Ekonomika telekomunikacji Dr Jerzy Kubasik (Politechnika Poznańska) 
5. Rachunkowość regulacyjna w telekomunikacji Prof. dr hab. Jan Turyna (Wydz. Zarządzania 

UW)  
6. Najlepsze praktyki regulacyjne w telekomunikacji Piotr Jasiński (Oxford Economic Consulting)  
7. Regulacja i ochrona antymonopolowa w stosunku do 

dostawców zawartości w sieciach telekomunikacyjnych Dr Ewelina Sage (Oxford)  

8. Regulacja działalności telekomunikacyjnej samorządów 
terytorialnych 

Prof. UW dr hab. Michał Kulesza (Wydz. 
Prawa i Adm. UW)  

9. Warunki korzystania z pomocy publicznej w telekomunikacji Dr Igor Postuła (Wydz. Zarządzania UW) 
10. Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej Dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych 

PAN)  
11.  Internetowe warsztaty antymonopolowe lub regulacyjne Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny, Prof. 

UW dr hab. Stanisław Piątek 
 
 


