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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRAWO GOSPODARCZE, PG_00037119

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na odległość (e-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Prawo gospodarcze - Analityka Gospodarcza - Moodle ID: 12689
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=12689

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z regulacją prawną dotyczącą zasad prowadzenia działalności gospodarczej, 
możliwymi formami organizacyjno -prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, zawieraniem przez 
przedsiębiorców umów handlowych oraz o możliwościach rozwiązywania przez nich ewentualnych sporów 
na drodze prawnej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U05] Prawidłowo posługuje 
się normami prawnymi i etycznymi 
w rozwiązywaniu konkretnych 
zadań i problemów w 
funkcjonowaniu struktur społeczno-
gospodarczych.

opisuje,analizuje i rozwiązuje 
konkretne zagadnienia prawne w 
zakresie prawa gospodarczego

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K04] Myśli i działa w sposób 
przedsiębiorczy.

Analizuje stany faktyczne, 
posługując się przepisami prawa.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K6_W10] Zna i rozumie normy 
prawne i etyczne oraz reguły 
warunkujące funkcjonowanie 
struktur społecznych i 
gospodarczych.

zna i posiada umiejętności 
zastosowania zasad i pojęć prawa 
gospodarczego

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W03] Ma podstawową wiedzę 
o podmiotach funkcjonujących w 
gospodarce i relacjach między 
nimi zachodzących.

Student 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

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W14] Zna zasady tworzenia i 
formy indywidualnej 
przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z zakresu 
ekonomii, zarządzania, finansów i 
informatyki.

Zna zasady wyboru 
poszczególnych form prowadzenia 
działalności gospodarczej.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji



Data wydruku: 22.05.2023 18:07 Strona 3 z 4

Treści przedmiotu  

 

Przedsiębiorcy;

Firma i prokura;

Spółka cywilna;

Spółka kapitałowa w organizacji;

Spółki prawa handlowego;

Transformacje spółek – łączenie, podział, przekształcenie;

Umowy handlowe;

Metody rozwiązywania sporów gospodarczych

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy;

Rejestracja przedsiębiorcy. KRS, CEIDG;

Zasada wolności gospodarczej;

Zobowiązania w obrocie gospodarczym;

Umowy w obrocie gospodarczym i ich klasyfikacja;

Rola Państwa w gospodarce

Zamówienia publiczne w gospodarce

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test końcowy 60.0% 50.0%
Prezentacja 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Polskie prawo handlowe pod red. J. Ciszewskiego, wyd. LexisNexis, 
Warszawa 2009;

 

Prawo spółek handlowych pod red. A. Koch, J. Napierały, Lex Wolters 
Kluwer business warszawa 2013;

Prawo handlowe dla ekonomistów, pod red. Bogusławy Gneli, Wyd. 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011;

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, 2010.

E Grzegorzewska-Mischka, W. Wyrzykowski, Nowe 
prawo przedsiębiorców 2018
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Uzupełniająca lista lektur
Ustawa Prawo przedsiębiorców

Kodeks Cywilny

Ustawa Kodeks Spółek Handlowych

Ustawa o CEiDG

Prawo Zamówień Publicznych

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców; Rodzaje spółek handlowych; Obowiązki przedsiębiorcy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


