Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Prawo dla ekonomistów
Law for economists
ekonomia
I
stacjonarne
Ekonomia i finanse
polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

Liczba godzin
30

semestr
I

Punkty ECTS
4

znajomość zagadnień omawianych w szkołach średnich w ramach
przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - Zapoznanie studentów z systemem źródeł prawa.
C-2 Zapoznanie studentów z procesem stosowania prawa.
C-3 Zapoznanie studentów z instytucjami poszczególnych gałęzi prawa.
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III.
Symbol

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Odniesienie do
efektu kierunkowego

Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA

W_01

Student zna i rozumie uwarunkowania systemu legislacyjnego oraz

P6U_W2, P6S_WK2

norm etycznych i przepisów prawa determinujących aktywność
zawodową ekonomisty, z uwzględnieniem zasad z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

W_02
W_…
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02
U_….
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
K_...
IV.

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Przedstawienie programu przedmiotu i wymagań egzaminacyjnych. Sposób oceny aktualności
stanu prawnego. Źródła, systematyka i wykładnia prawa. 2. Prawo administracyjne ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych reguł prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony danych
osobowych. 3. Różnorodność form zatrudnienia. Różnorodność form prowadzenia działalności
gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej a stosunki majątkowe w rodzinie. 4. Czyny
zabronione. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie. 5. Prawa autorskie. 6-7. Własność
przemysłowa. 8. Osobowość a podmiotowość prawna. Dokonywanie czynności prawnych. 9.
Własność i użytkowanie wieczyste. 10. Ograniczone prawa rzeczowe. 11. Powstanie, wykonanie
zobowiązania. Umowa jako podstawa zobowiązania. 12. Sprzedaż a darowizna. Użyczenie a
pożyczka. Umowa o dzieło a zlecenie. Najem a dzierżawa. 13. Odpowiedzialność cywilna. 14. Spadek
i dziedziczenie. 15. Reguły postępowania cywilnego.
V.
Symbol
efektu

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01
W_02
W_12

Wykład prowadzony
zdalnie

Sprawdzian pisemny
UMIEJĘTNOŚCI

U_01
U_02
U_….
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

Napisany i oceniony
sprawdzian pisemny
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K_02
K_...

VI.

Kryteria oceny, wagi…

Egzamin pisemny na moodle w formie sprawdzianu z pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru
oraz pytaniami otwartymi.
Ocena ndst: student nie zna reguł ponoszenia odpowiedzialności prawnej lub student nie rozumie
instytucjonalnych ram obrotu gospodarczego lub student nie identyfikuje problemów prawnych
powstających w zmieniającym się otoczeniu człowieka.
Ocena dst: student słabo: zna reguły ponoszenia odpowiedzialności prawnej i rozumie
instytucjonalne ramy obrotu gospodarczego i identyfikuje problemy prawne powstające w
zmieniającym się otoczeniu człowieka.
Ocena db: student zna większość spośród przewidzianych do poznania reguł ponoszenia
odpowiedzialności prawnej i rozumie instytucjonalne ramy obrotu gospodarczego oraz identyfikuje
problemy prawne powstające w zmieniającym się otoczeniu człowieka.
Ocena bdb: student zna wszystkie spośród przewidzianych do poznania reguł ponoszenia
odpowiedzialności prawnej i rozumie instytucjonalne ramy obrotu gospodarczego oraz identyfikuje
problemy prawne powstające w zmieniającym się otoczeniu człowieka.
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VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

90

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer 2018: rozdziały IV, VII, IX
K. Machowicz, Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstw, Difin 2020: rozdział V
Literatura uzupełniająca
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1231 ze zm. - wyciąg
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 286, 288,
1086 - wyciąg
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz.
875 - wyciąg
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r.
poz. 424, 1086 - wyciąg

