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Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

10.9.E.PZ.712

Pkt.ECTS

4

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Grzegorz Sikorski
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2,

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

60

Semestr:

1,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

40

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

100

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
WE
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Projekty indywidualne, Gry dydaktyczne, Studia
przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak wymagań formalnych

Wymagania wstępne

Wymagana wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Oceny zgodnie z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z formami organizacyjnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, z
ograniczeniami jej prowadzenia. Student powinien też zapoznać się z podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zawierania
umów przez przedsiębiorców oraz z wybranymi umowa spotykanymi w obrocie. Celem jest też uzyskanie wiedzy na temat
postępowań związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców.
Efekty uczenia się
Wiedza

E2_W02

student ma wiedzę o instytucjach prawnych obrotu gospodarczego i zasadach
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczejstudent ma pogłębioną wiedzę na
temat norm prawnych organizujących struktury i instytucje ekonomiczne oraz ma wiedzę
o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach
funkcjonowania prawnego otoczenia obrotu gospodarczegostudent zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawnej własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnejstudent zna
ogólne i szczegółowe zasady tworzenia oraz rozwoju prawnych form indywidualnej
przedsiębiorczości

E2_W03

ma zaawansowaną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i międzykulturowe

E2_W04

zna rodzaje więzi gospodarczych i społecznych oraz rządzące nimi prawidłowośc

MSG2_W05 zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
MSG2_W06 zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi
funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i międzykulturowe
MSG2_W02 Student zna terminologię i ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu ekonomii
międzynarodowej i międynarodowych stosunków ekonomicznych oraz dyscyplin
komplementarnych.
MSG2_W03 Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struktur i
instytucji ekonomicznych, w tym podmiotów gospodarczych oraz o występujących między
nimi relacjach, w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
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E2_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struktur
podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji publicznych
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E2_W02

X

X

X

MSG2_W02

X

X

X

MSG2_W03

X

X

X

E2_W03

X

X

X

E2_W04

X

X

X

MSG2_W04

X

X

X

MSG2_W05

X

X

X

MSG2_W06

X

X

X

Umiejętności

E2_U05

sprawnie rozpoznaje i kwalifikuje zagadnienia prawne związane z podejmowaniem i
wykonywaniem działalności gospodarczej, posługując się normami prawnymi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do
stosowania norm prawa gospodarczego (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku ekonomia)posiada umiejętność dokonania w praktyce podstawowych czynności
prawnych, w szczególności zawarcia umowy, w zakresie stosunków między
przedsiębiorcami uzupełniając ją o krytyczną analizę skuteczności i przydatności danej
czynności prawnej w konkretnym stanie faktycznymposiada umiejętność dokonywania
specjalistycznych czynności o zróżnicowanym charakterze prawnym związanych z
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E2_U05

X

X

X

MSG2_U01

X

X

X

Kompetencje

E2_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, weryfikuje stan swej wiedzy prawnej z
zakresu obrotu gospodarczego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osóbpotrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w
zakresie prawa gospodarczego, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do
nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia
się

E2_K06

est gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i społeczną
odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych oraz bycia lojalnym wobec
pracodawcy

MSG2_K01

Student zna ogranic zenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności

MSG2_K06

est gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i społeczną
odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych oraz bycia lojalnym wobec
pracodawcy
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty
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X

X
Treści programowe

1. Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie prawa gospodarczego. Miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo
gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Wolność gospodarcza.
2. Źródła prawa gospodarczego.
3. Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.
5. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
4. Administracyjnoprawna reglamentacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Systemy ewidencyjne i
rejestracyjne przedsiębiorców.
5. Działalność gospodarcza wolna, regulowana, objęta zezwoleniem, działalność koncesjonowana.
6. Spółki. Podział normatywny spółek.
7. Spółki osobowe. Spółka jawna. Spółka partnerska.
8. Spółka komandytowa. Spółka komandytowo-akcyjna.
9. Spółki kapitałowe. Spółka z ograniczoną działalnością.
10. Spółka akcyjna.Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą
11. Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą
12. Upadłość przedsiębiorcy.
12. Kontrakty handlowe.
13. Umowy przenoszące własność. Umowy o korzystanie z rzeczy i praw. Umowy pośrednictwa handlowego. Umowy bankowe i
uebzpeczeniowe
14. Kontrola działalności gospodarczej
15. Prawo papierów wartościowyuch
16. Prawna ochrona własności intelektualnej
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
1. J. Ciszewski (red.) Prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2015.
2. J. Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium. Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
1. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
2. G. Sikorski, Delegowanie członków rady nadzorczej spółki z o.o. do zarządu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019,
nr 10
Kontakt

grzegorz.sikorski@prawo.ug.edu.pl,
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