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Nazwa przedmiotu Prawo

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PZ.2085

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

BRAK;

mgr Jakub Puszkarski
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

48

Semestr:

1,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

27

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny UG
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak

Wymagania wstepne

Ogólna wiedza o społeczeństwie, w tym w szczególności z zakresu ustroju i podstaw konstytucyjnych
RP.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (ocena dostateczna) student musi osiągnąć z testu
sprawdzającego minimum 51% odpowiedzi prawidłowych. Otrzymanie wyższej 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.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa i umożliwienie posługiwania się przez
studentów podstawowymi poje&#808;ciami z zakresu tej dziedziny. Wykład obejmuje w szczególności zagadnienia z zakresu
prawoznawstwa i prawa cywilnego.

Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności ekonomii i ich
miejscu w systemie nauk, w tym w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
MSG1_W09 ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm (prawnych, organizacyjnych, etycznych)
organizujących struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które funkcjonują
na rynku międzynarodowym) i rządzących nimi prawidłowościach, a także o ich źródłach,
naturze i zmianach
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W01

X

X

X

MSG1_W09

X

X

X

Umiejętności

MSG1_U02

umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do
funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Jakub Puszkarski

1/3

SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

MSG1_U06

umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej oraz potrafi sprawnie rozwiązywać problemy
zawodowe

MSG1_U15

posiada umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji ustnych w języku polskim i
angielskim, dotyczących wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U02

X

X

X

MSG1_U06

X

X

X

MSG1_U15

X

X

X

Kompetencje

MSG1_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; wyznacza
kierunki własnego rozwoju i uczenia się

MSG1_K07

ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny,
etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur; kieruje się społeczną
odpowiedzialnością biznesu
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K01

X

X

X

MSG1_K07

X

X

X
Treści programowe

1. Ogólne wiadomości o państwie i prawie
Istota i podstawowe koncepcje oraz podziały prawa
Tworzenie prawa i źródła prawa
Norma prawna
System prawa.
Stosowanie i obowiązywanie prawa
Stosunek prawny.
Zdarzenie prawne
Prawo jako narzędzie regulacji zycia społecznego i gospodarczego
2. Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia
Część ogólna - stosunek cywilnoprawny, podmiotowość prawna, czynności prawne, przedstawicielstwo, terminy i przedawnienie
roszczeń
Prawo rzeczowe - własność: nabycie, utrata i ochrona
Zobowiązania - pojęcie i źródła zobowiązań; wielość wierzycieli i dłużników; świadczenia; wykonanie zobowiązań i skutki
niewykonania zobowiązań; zmiana po stronie wierzyciela i dłużnika; ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
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Z. Muras, Podstawy prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018
Literatura uzupełniająca:
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021
J. Puszkarski, A. Śliwińska, i D. Wetoszka, Pisma w sprawach nieprocesowych na przykładach i wzorach, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2021
Kontakt

jakub.puszkarski@prawo.ug.edu.pl,
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