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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elementy prawa, PG_00037621

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 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 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: 0.0

Elementy prawa - Moodle ID: 3269
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3269

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 Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do tematyki związanej z funkcjonowaniem systemu 
prawnego w Polsce.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W08] ma wiedzę o normach i 
regułach prawnych, 
organizacyjnych, moralnych i 
etycznych, rządzących nimi 
prawidłowościach, ich genezie, 
naturze, zmianach i sposobach 
działania

Student ma wiedzę o 
podstawowych normach i regułach 
prawnych występujących w 
polskim systemie prawnym oraz 
zmianach zachodzących w ich 
obrębie.

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

[K6_W12] ma wiedzę z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego oraz 
zarządzania zasobami własności 
intelektualnej

Student posiada wiedzę z zakresu 
wybranych przepisów prawnych  
obowiązujących w Polsce.

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

[K6_U06] potrafi wykorzystywać 
systemy normatywne (prawne, 
ekonomiczne, społeczne) w 
obszarze decyzji ekonomicznych

Student potrafi wykorzystać 
poznane przepisy i regulacje 
prawne z poszczególnych gałęzi 
polskiego prawa.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_K01] rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się (studia 
drugiego i trzeciego stopnia, 
studia podyplomowe, kursy), 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i 
społecznych

Student rozumie potrzebę stałego 
uaktualniania wiedzy o przepisach 
polskiego prawa.

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

Treści przedmiotu 1. Ogólna wiedza o prawie 2. Elementarne wiadomości o normach prawnych 3. Rola i funkcje prawa 4. 
Prawo a inne regulatory zachowań 5. Prawo jako zjawisko polityczne 6. System prawa i podział na gałęzie 
7. Prawo cywilne cz. ogólna 8. Prawo cywilne, cz. prawo rzeczowe 9. Prawo cywilne, cz. zobowiązania 10. 
Prawo cywilne, cz. prawo spadkowe11. Prawo pracy zawiązanie, trwanie i rozwiązanie stosunku pracy 12. 
Prawo gospodarcze - podstawy 13. Ogólna wiedza o prawie karnym 14. Prawo konsumenckie.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań.
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Aktywność 60.0% 10.0%
Prezentacja 60.0% 20.0%
Test końcowy 60.0% 60.0%
Kazusy 60.0% 10.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. T. Stawecki, P. Winczorek , Wstęp do prawoznawstwa, C.H BECK, 
Warszawa 2016;

2. A. Wolter i in. Prawo cywilne. Wyd. PWN, Warszawa 1998;
3. W. Czachórski, Zobowiązania, Lexis Nexis. Warszawa 2002;
4. E. Grzegorzewska-Mischka, W. Wyrzykowski, Nowe prawo 

przedsiębiorców, Wyd. PG,  Gdańsk 2018
5. J. Olszewski, Prawo gospodarcze, kompendium. Wyd. C.H Beck, 

Warszawa 2013;
6. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2016
7. L. Florek, Prawo pracy, 18.wyd. C.H Beck, Warszawa 2016
8. B. Orlik, A. Puczko, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2012
Uzupełniająca lista lektur

B. Orlik, A. Puczko, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1) Wskaż z jakich części składa się prawo cywilne.

 

2) Wskaż sposoby zawarcia umowy.

3) Wymień rodzaje umowy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


