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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRAWO GOSPODARCZE, PG_00037167

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 niestacjonarne Sposób realizacji na odległość (e-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski
nie ma

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Przemysław Banasik
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Przemysław Banasik

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 16.0

Prawo gospodarcze lato 20/21 - Moodle ID: 9911
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=9911

Dodatkowe informacje:
zajęcia z prezentacjami mulitimedialnymi, studia przypadków, dyskusja ze studentami 

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

16 4.0 30.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zbiorem norm prawnych, które odnoszą się do regulacji 
oddziaływania państwa, a także jego organów na sferę gospodarczą oraz obowiązującymi regułami 
działania w obrocie gospodarczym, które dotyczą przedsiębiorców.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K04] Myśli i działa w sposób 
przedsiębiorczy.

Identyfikuje własne umiejętności i 
zachowania w kierunku 
przedsiębiorczym. Stara się 
dostrzec słabe i mocne strony 
swoich umiejętności w zakresie 
założenia przez siebie działalności 
gospodarczej.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

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

umie dokonać identyfikacji wad i 
zalet funkcjonowania różnych form 
organizacyjno - prawnych 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, pozyskuje wiedzę 
na temat strategii prowadzenia 
działalności gospodarczej w 
obszarze prawnym.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

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

umie identyfikować różne formy i 
metody prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zna wady i zalety 
różnych aspektów funkcjonowania 
przedsiębiorców.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U05] Prawidłowo posługuje 
się normami prawnymi i etycznymi 
w rozwiązywaniu konkretnych 
zadań i problemów w 
funkcjonowaniu struktur społeczno-
gospodarczych.

Rozumie regulacje odnoszące się 
do podstaw prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
zdobywa wiedzę w zakresie 
reglamentacji działalności 
gospodarczej także z zakresu 
zobowiązań dotyczących zarówno 
części szczególnej, jak i ogólnej 
kodeksu cywilnego.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

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

umie na poziomie podstawowym 
diagnozować problemy w 
zakładaniu prowadzenia 
działalności gospodarczej, wady i 
zalety różnych form 
organizacyjnych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu 1. Pojęcie przedsiębiorcy i jego otoczenie prawne oraz instytucjonalne;

 

2. Metody finansowania działalności gospodarczej,

3, Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,

4.Wewnetrzne i zewnętrzne możliwości redukcji kosztów prowadzonej działalności - w tym w oparciu o 
elastyczne formy zatrudnienia,

5. Interakcje przedsiębiorcy w ramach zawieranych umów z innymi podmiotami,

6. Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorcy 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie ma 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja, obecność, 
aktywność, kolokwium

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. BECK, Warszawa 2009

 

2. B. Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolter Kluwer 
business, Warszawa 2011,

3. B. Gnela, Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolter Kluwer 
business, Warszawa 2011,

Uzupełniająca lista lektur nie ma 
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wszystkie problemy prezentowane są w ujęciu praktycznym - poprzedza je teoria, która jest narzędziem do 
zaprezentowania praktycznych rozwiązań, z którymi spotykają się przedsiębiorcy na rynku. 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


