
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarys prawa rzeczowego i gospodarczego w 
gospodarce przestrzennej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Outline of substantive and economic law in 
spatial economy 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wymagana jest podstawowa zdolność studenta do aktywnej percepcji 
intelektualnej i samodzielnej pracy naukowej na poziomie studiów 
uniwersyteckich II stopnia 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. zapoznanie studenta z prawdą o bycie prawa rzeczowego i gospodarczego w gospodarce 

przestrzennej 

2. rozumienie źródeł, istoty i wartości prawa rzeczowego i gospodarczego 

3. kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy o prawie rzeczowym i 

gospodarczym w aspekcie gospodarki przestrzennej 

4. student suwerennie i odpowiedzialnie działa w ramach społeczeństwa opartego na wiedzy o 

prawie rzeczowym i gospodarczym 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Student zna podstawową prawdę ontologiczną o prawie 
rzeczowym: Rodzaje praw rzeczowych, Numerus clausus praw 
rzeczowych, Pojęcie rzeczy, Rodzaje rzeczy, Części składowe 
rzeczy, Przynależności rzeczy, Pożytki, Własność, Użytkowanie 
wieczyste, Ograniczone prawa rzeczowe, Posiadanie oraz jego 
przydatność dla gospodarki przestrzennej 

K_W05 

W_02 

Student rozumie także genezę, istotę prawa gospodarczego 
oraz zasady działalności gospodarczej, uczestników obrotu 
gospodarczego, pojęcie i rodzaje przedsiębiorców, rejestr 
przedsiębiorców oraz zagadnienie firmy i prokury w gospodarce 
przestrzennej 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student gospodarki przestrzennej potrafi zastosować poznaną 
prawdę o prawie rzeczowym i gospodarczym  

K_U04 

U_02 Student opracowuje samodzielnie metody zgodnej z prawem 
rzeczowym i gospodarczym działalności w gospodarce 
przestrzennej, dbając przy tym o wysoki poziom 
odpowiedzialności moralnej oraz mając świadomość 
permanentnego i równoległego podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych jak też i znajomości obowiązującego w danym 
czasi prawa rzeczowego i gospodarczego 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student poznaje i myśli suwerennie; rozumie konieczność 
permanentnego pogłębiania swojej wiedzy ze względu np. 
na zmiany w prawie rzeczowym i gospodarczym oraz jest 
świadomy stopnia trudności w zgodnym ze stanem 
prawnym oraz fachowością gospodarki przestrzennej w 
rozstrzyganiu wszelkich zagadnień tej problematyki 

K_K06 

K_02 Student inspiruje działania mające na celu społeczne 
uświadomienie źródeł, wartości i sensu prawa rzeczowego 
i gospodarczego dla działalności godnej podmiotu osoby 
ludzkiej oraz tworzonej przez nią społeczności w 
gospodarce przestrzennej we współczesnym 
społeczeństwie opartym na rzetelnej wiedzy 

K_K10 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Rodzaje praw rzeczowych 
2. Numerus clausus praw rzeczowych 
3. Pojęcie rzeczy 
4. Rodzaje rzeczy (nieruchomości i rzeczy ruchome; rzeczy podzielne i niepodzielne) 
5. Części składowe rzeczy 
6. Przynależności rzeczy 
7. Pożytki 
8. Własność (treść i wykonywanie własności; nabycie i utrata własności; współwłasność; 

ochrona własności) 
9. Użytkowanie wieczyste 
10. Ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, hipoteka) 
11. Posiadanie (pojęcie, rodzaje, nabycie) 
12. Zasady działalności gospodarczej 
13. Uczestnicy obrotu gospodarczego 
14. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców 
15. Rejestr przedsiębiorców 
16. Firma i prokura 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja  Sprawozdanie Plik sprawozdania 

W_02 Dyskusja  Sprawozdanie Plik sprawozdania 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Sprawozdanie 

U_02 Analiza tekstu 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Sprawozdanie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Praca w grupach w różnych 
rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika) 

Sprawozdanie Sprawozdanie 

K_02 
Praca w grupach w różnych 
rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika) 

Sprawozdanie Sprawozdanie 
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Ćwiczenia wraz z aktywnym zaangażowaniem studentów. 
 
Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  
 - Analiza tekstu 50% 
 - Praca w grupach w różnych rolach (lidera, sprawozdawcy, uczestnika) 25% 
 - Dyskusja 25% 
 

Kryteria oceniania z ćwiczeń:  
31 - 100% punktów z ćwiczeń – zaliczenie 
poniżej 31% punktów z ćwiczeń – brak zaliczenia 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, wyd. 12. 
W.J. Katner, Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwer Polska 2018. 

Literatura uzupełniająca 

K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, Warszawa 2017, wyd. 4. 
J. Kuźmicka-Sulikowska, Prawo rzeczowe i spadkowe. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer Polska 
2018. 

 


