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Studia
wydział
Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny

kierunek
Ekonomia

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja
poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
wszystkie
wszystkie
pierwszego stopnia
stacjonarne
Podstawowa
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Magdalena Adamowicz; dr Justyna Nawrot; prof. UG, dr hab. Dorota Pyć; mgr Jakub Puszkarski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Formy zajęć
3
Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
obowiązkowy
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi.

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
Egzamin ustny lub pisemny.
Podstawowe kryteria oceny
W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (ocena dostateczna) student musi osiagnac z
testu sprawdzajacego minimum 51 % odpowiedzi prawidłowych. Otrzymanie wy¿szej
oceny wymaga uzyskania przez studenta 61 % poprawnych odpowiedzi dla oceny
dostatecznej plus, 71 % dla oceny dobrej, 81 % dla oceny dobrej plus, 91 % dla oceny
bardzo dobrej.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak wymagań

B. Wymagania wstępne
Ogólna wiedza o społeczenstwie, w tym w szczególnosci z zakresu ustroju i podstaw konstytucyjnych RP

Cele kształcenia
Treści programowe
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1. Ogólne wiadomosci o prawie
Istota i podstawowe koncepcje prawa
Norma prawna
Inne niż prawo systemy normatywne
Przepis prawny. Akt normatywny
System prawa. Gałęzie prawa
Tworzenie prawa. Źródła prawa
Publikowanie aktów normatywnych
Obowiązywanie prawa
Stosowanie prawa
Stosunek prawny
Zdarzenie prawne
Odpowiedzialnosc prawna
2. Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia
Czesc ogólna
Prawo rzeczowe
Zobowiazania
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne
3. Elementarne wiadomosci o prawie administracyjnym
Istota i przedmiot prawa administracyjnego
Organy administracji publicznej

Wykaz literatury
Literatura obowiazkowa:
Wojciech Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznan 2007
Jolanta Jabłonska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2004
Literatura uzupełniajaca:
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstep do prawoznawstwa, Warszawa 2011

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Poznanie i zrozumienie funkcjonowania podstawowych instytucji prawnych.
Uzyskanie elementarnej wiedzy z zakresu prawa.

Umiejętności
Student potrafi zidentyfikowac prawo jako przedmiot nauk prawnych. Rozpoznaje
podstawowe problemy prawne. Rozumie zasadniecze mechanizmy działania prawa
jako systemu norm. Zna znaczenie prawa i jego wpływ na funkcjonowanie
stosunków społecznych i gospodarczych. Nabywa umiejetnosc pozyskiwania
informacji na temat obowiazujacych norm prawnych.

Kompetencje społeczne (postawy)
Docenia prawo jako metode regulowania stosunków społecznych. Jest wra¿liwy na
system wartosci leżących u podstaw prawa. Rozumie znaczenie systemów
normatywnych i poszanowania prawa.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/203/magdalena_adamowicz
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