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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 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Elements of Law - summer 2023 - Moodle ID: 23677
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23677

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 przekazanie studentom podstawowych informacji dotyczących prawa i instytucji 
prawnych

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

Wykorzystuje znajomość 
wybranych instytucji prawnych w 
praktyce

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

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

rozumie przedstawione mu 
instytucje prawne

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

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

Wyjaśnia podstawowe pojęcia z 
zakresu prawa

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Koncepcja prawa, zasady, reguły i wartości w prawie, kultury prawne, systemy prawne, rozumowania 
prawnicze, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo gospdoarcze, prawo podatkowe, prawo 
międzynarodowe

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
obecność 90.0% 10.0%
test 51.0% 90.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Jabłońska - Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów ,LexisNexis,
Warszawa 2004;

Uzupełniająca lista lektur Łopatka Adam , Encyklopedia prawa, WSH, Warszawa 2003,
Siuda Witold, Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań
2007

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Rodzaje kultur prawnych

 

2. Konstrukcja normy prawnej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


