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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Prawo gospodarcze, PG_00056639

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 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 Mariusz Zaborowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Prawo Gospodarcze Budownictwo III sem. - Moodle ID: 25468
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25468

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

20 5.0 25.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do sfery 
oddziaływania państwa, a także jego organów na sferę gospodarczą - sposobu w jaki państwo reguluje 
prawa i obowiązki, które dotyczą przedsiębiorców.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu

Treści przedmiotu 1. Pojęcie przedsiębiorcy, działalności gospodarczej

 

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

3. Reglamentacja działalności gospodarczej

4. Strategia prowadzenia działalności gospodarczej

5. Umowy w obrocie gospodarczym

6. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - wybór rynku

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test, 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku

 

A. Kidyba, Prawo handlowe 2009

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

Kto to jest przedsiębiorca, co to jest działalność gospodarcza, podział prawa gospodarczego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


