MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE

KARTA PROGRAMOWA
Moduł kształcenia

Prawo cywilne

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

Civil law
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
podstawowy

obowiązkowy
II stopień
polski
I
3
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

15

-

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Katedra Zarządzania
-

Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł ma na celu ukazanie studentowi istoty prawa cywilnego przez pryzmat takich jego elementów jak: stosunek i
zdarzenie cywilnoprawny, zasady prawa cywilnego, prawo własności i prawa rzeczowe, prawo zobowiązań, ochrona
konkurencji i konsumentów

Cele modułu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego związanymi z
procesem zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nabyta przez nich wiedza
pozwoli im na zdobycie umiejętności samodzielnego interpretowania i stosowani przepisów prawa cywilnego oraz
dokonywania podstawowych czynności prawnych

Opis efektów uczenia się modułu
Symbol
efektu
uczenia się
dla modułu

Osiągnięte efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się
dla kierunku
Wiedza:

W_01
W_02

zna podstawy prawa warunkujące sprawne
funkcjonowanie w społeczeństwie
ma wiedzę z zakresu podstawowych zależności
zobowiązaniowych

K_W08++

Umiejętności:
U_01

umie zastosować nabyte wiadomości w
rozwiązywaniu prostych kazusów

K_01

rozróżnia etyczne i proefektywnościowe
podejście do rozwiązania problemu

K_U05+++

Kompetencje społeczne:
K_K01++

Kryteria oceny efektów uczenia się oraz metody ich weryfikacji
Symbol
efektu
uczenia się

na ocenę

na ocenę

na ocenę

na ocenę

na ocenę

2

3

4

5

6

nie zna
podstawowych
pojęć
nie wie nawet co to
jest stosunek
cywilnoprawny

zna podstawowe
pojęcia

zna znaczny zestaw
wprowadzanych
pojęć
ma wiedzę z
zakresu dodatkowo
prawa zobowiązań

zna większość z
poznanych pojęć w
trakcie zajęć
zna prawo
zobowiązań w
stopniu
zaawansowanym

wykazuje
ponadprzeciętną
wiedzę
wykazuje
ponadprzeciętną
wiedzę

EP

rozwiązuje dobrze
80% kazusów
zadanych

sprawnie
przeprowadza
analizy 90%
zadanych kazusów

EP

umie podać
przykład rozterek
etycznych w
rozwiązywaniu
problemu
prawnego

sprawnie analizuje
dylematy
etycznego
wykorzystania
prawa

wykazuje
ponadprzeciętne
umiejętności w
rozwiązywaniu
kazusów
prezentuje
ponadprzeciętne
podejście do
problemu etyki w
posługiwaniu się
prawem

(1)
W_01

W_02

U_01

nie jest stanie
rozwiązać co
najmniej połowy
zadanych kazusów

K_01

nie rozróżnia
etycznych
aspektów
posługiwania się
prawem

ma wiedzę z
zakresu
podstawowych
zasad prawa
cywilnego
rozwiąże co
najmniej połowę
zadanych kazusów

ma świadomość
potrzeby istnienia
etyki w
posługiwaniu się
prawem

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
(2)

EP

EP

(1) wpisać symbol efektu uczenia się
(2) wpisać np.: EU – egzamin ustny; EP – egzamin pisemny; T – test; P – prezentacja; PR – projekt; ES – esej; RE –
referat, itp.

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
1. Pojęcie prawa cywilnego – jego miejsce w
systemie prawa.
2. Prawo cywilne jako część prawa prywatnego.
3. Źródła prawa cywilnego – historia źródeł prawa.
4. Zdarzenie cywilnoprawne, stosunek
cywilnoprawny.
5. Obowiązki menadżerów w świetle prawa.
6. Prawo podmiotowe, nadużycie prawa.
7. Zasady prawa cywilnego.
8. Prawo własności i charakterystyka praw
rzeczowych.
9. Prawo zobowiązań.
10. Bezpodstawne wzbogacenie, czyny
niedozwolone.
11. Prawna ochrona konkurencji i konsumentów.

Forma modułu: ćwiczenia

Literatura podstawowa
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6. Ciszewski Jerzy, Stępień Anna, Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd.
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Literatura uzupełniająca

1. Prawo cywilne. Zobowiązania, Z. Radwański, Warszawa 2011.
2. Prawo cywilne – część ogólna, Z. Radwański, Warszawa 2011

Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu łącząc oddziaływanie werbalne z wizualnym dzięki wykorzystaniu technik
multimedialnych.
Na ćwiczeniach wykład materiału, zapoznanie z orzeczeniami, rozwiązywanie kazusów

Nakład czasu pracy studenta w przeliczeniu na godziny i punkty ECTS
Elementy składające się na pracę studenta
Udział w wykładach

Ilość godzin
15

Ilość punktów ECTS

Udział w ćwiczeniach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

30

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Przygotowanie się do egzaminu

30

Przygotowanie się do zaliczenia
Przygotowanie eseju
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie referatu
Przygotowanie projektu
Inne (wymienić jakie)
Suma

75

3

