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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elementy prawa pracy, PG_00053775

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

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 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 10.0 35.0 75

Cel przedmiotu Wykład ma za zadanie przedstawienie instytucji polskiego prawa pracy w kontekście międzynarodowego i 
polskiego rynku pracy i jego specyfiki. Przekazana wiedza ma służyć utrwalaniu i wykorzystywaniu jej przy 
rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Ukierunkowywane są one na zdobywanie umiejętności 
praktycznych w zakresie dokonywania subsumpcji stanów faktycznych.

 

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: zna instytucje prawa 
pracy, ma pogłębioną wiedzę o 
podmiotach stosunków pracy oraz 
zasadach nawiązywania, zmiany i 
rozwiązywania stosunków pracy

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

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

student: zna podstawowe reguły 
zachowania się na rynku pracy, 
potrafi zidentyfikować cechy 
różnych umów ich wady i zalety, 
potrafi zdiagnozować 
nieprawidłowe i prawidłowe 
zachowania pracodawcy

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu 1. Zagadnienia wstępne,

 

2. Źródła prawa pracy,

3. Stosunek prawa pracy, rodzaje podstaw jego nawiązania ze szczególnym uwzględnieniem umowy o 
pracę - jej rodzajów, nawiązania, rozwiązania i wygaśnięcia,

4.Prawa i obowiązki stron umowy,

5. Czas pracy,

6. Urlopy pracownicze,

7. Uprawnienia rodzicielskie,

8. Wynagrodzenie za pracę,

9. Ochrona zdrowia i życia pracownika. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
1. obecność, 2. aktywność 3. 
kolokwium

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku 
pracy, TNOIK , Toruń 2017

 

L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2018,

Kodeks pracy - Komentarz, red. L. Florek, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2017

Uzupełniająca lista lektur nie ma
Adresy eZasobów Podstawowe

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8528 - 
kodeks pracy e-kurs

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Większość zagadnień koncentruje się na ocenie prawidłowości postępowania pracodawcy lub pracownika. 
Zagadnienia te szczegółowo omawiane są na zajęciach.

 

przykładowe zagadnienia znajdują się w materiałach e-kurs pod linkiem

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8528

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


