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KARTA PROGRAMOWA
Moduł kształcenia

Prawo gospodarcze – M31

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Business law
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
podstawowy

obowiązkowy
I stopień
polski
III
2
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

15

-

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Katedra Zarządzania
Encyklopedia prawa

Syntetyczna charakterystyka modułu
Przedstawienie podstawowych zasad prawa zobowiązań, najczęściej zawieranych w obrocie gospodarczym rodzajów
umów oraz form prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza,
spółki prawa handlowego, spółka cywilna)

Cele modułu
Znajomość podstawowych instytucji prawa zobowiązań, rodzajów umów, konstrukcji odpowiedzialności cywilnej,
znajomość specyfiki form wykonywania działalności gospodarczej

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Opis efektów kształcenia modułu
Osiągnięte efekty kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
Wiedza:

W_01
W_02
W_03

rozpoznaje elementy prawa gospodarczego w
odniesieniu do procesu gospodarowania
ma wybrana wiedzę z zakresu zawiązywania
zobowiązań w prawie gospodarczym
rozróżnia podstawowe umowy prawne

K_W14++

K_W11++

Umiejętności:
U_01

U_02

K_01
K_02

potrafi rozwikłać podstawowe problemy z
praktyki gospodarczej z zastosowaniem litery
prawa
umie przeprowadzać analizę kazusów z prawa
gospodarczego z wykorzystaniem stosowanych
źródeł prawa
Kompetencje społeczne:
jest zorientowany na rzetelne i etyczne
rozwiązanie problemu
dyskutuje podejmowane decyzje

K_U08+
K_U07+

K_K01+
K_K05+

1.

2.
3.
4.
5.

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
Pojęcie prawa gospodarczego i jego podmiotydefinicja przedsiębiorcy (spółki, spółdzielnie, inne
formy organizacyjne)
Krajowy Rejestr Sądowy i Ewidencja działalności
gospodarczej,
Zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności
gospodarczej,
Zasady prowadzenia działalności w UE- zasada
swobodnego przepływu usług
Zasady tworzenia, funkcjonowania i rozwiązywania
spółek prawa handlowego,

Forma modułu: ćwiczenia

6.
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Literatura uzupełniająca

Orzecznictwo SN,

Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacje i referaty studentów, rozwiązywanie problemów i kazusów

