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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elements of Law, PG_00037672

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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 uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot Maciej Nyka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Maciej Nyka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

15 2.0 8.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do podstawowych zagadnień związanych zprawoznawstwem 
i prawem. W pierwszej części kursu student poznaje podstawowe pojęcia prawne,elementy strukturalne 
normy prawnej, rodzaje kultur prawnych ze szczególnym uwzględnieniem kulturyprawa stanowionego i 
common law. W drugiej częsci kursu prezentowane są podstawowe informacjedotyczące podstawowych 
gałęzi prawa

 

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] przestrzega zasad etyki 
biznesu do podejmowanych 
działań menedżerskich, a także 
posługuje się odpowiednimi 
przepisami i regułami prawnymi 
oraz systemami normatywnymi

Rozumie różnice pomiędzy
prawem a etyką. Rozumie
konieczność uwzględnienia
zagadnień aksjologicznych w
procesie tworzenia i stosowania
prawa.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W12] zna podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu 
prawnych i etycznych aspektów 
zarządzania oraz ochrony 
własności intelektualnej

Zna podstawowe definicje języka
prawnego. Zna podstawy wykładni
przepisów prawnych
Posiada podstawowe informacje
dotyczące poszczególnych gałęzi
prawa.

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

[K6_W09] zna podstawowe 
uwarunkowania dotyczące norm i 
standardów obejmujących 
poszczególne obszary 
funkcjonowania organizacji z 
uwzględnieniem norm kulturowych

Rozumie różnice wynikające z
występowania rożnych kultur
prawnych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. Antyczne prawo i fliozofia prawa w Europeie i Azji2. Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina3. 
Funkcje prawa4. Prawo w rozumieniu pozytywnym i prawo naturalne5. Systemy prawa i kultury prawne6. 
Rozumowania prawnicze i wykładnia7. Prawo międzynarodowe8. Prawo cywilne9. Prawo karne10. Prawo 
gospodarcze11. Prawo finansowe12. Prawo ochrony środowiska13. Prawo administracyjne
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
obecność i aktywność 40.0% 20.0%
test 51.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur J. Jabłońska-Bonca Wprowadzenie do prawa. Warszawa 2018;

 

J. Hage, B. Akkermans (ed.) Introduction to law. Springer 2016

J. Jabłońska-Bonca Podstawy prawa dla ekonomistów Warszawa 2010

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 

Uzupełniająca lista lektur Eva Hanks, Michael Herz, Steven Nemerson Elements of law, Lexis 
Nexis 2018

 

R. Wacks Law: A Very Short Introduction 2ed Oxford 2015

 

Adresy eZasobów Podstawowe
https://bibliotekacyfrowa.pl/Content/65987/PDF/ - 
Podstawowe_pojecia_prawa_i_prawoznawstwa_dla_ekonomistow
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm - Konstytucja 
RP

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Statutory law countries are1. USA, Austria, France2. England, Australia, India3. Egypt, Germany, Poland4. 
Brasil, Spain, PakistanSentence Law eliminates the behaviour that endangerous values the law is going to 
promote. describeswhich function of law1. Corrective2. Protective3. Natural4. CoordinativeCapacity to 
contract in Polish law starts with the age of1. 18 years2. 12 years3. 13 years4. 15 yearsFamily law is a part 
of1. Criminal law2. Administrative law3. Civil law4. Corporate law

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


