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Opis zajęć 

Informacje ogólne 
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Cele przedmiotu 

C1 - Przedstawienie prawa gospodarczego jako autonomicznej nauki wyodrębniającej się z 

prawa, ukazanie drogi kształtowania się obecnie obowiązującego prawa przedsiębiorców, 

jako przestrzeni prawnej rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki  

 

C2 - kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia a także 

krytycyzmu wobec przemian zachodzących w prawie gospodarczym. 
 

Wymagania wstępne 

W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawo gospodarcze,  

W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawo konstytucyjne 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

K_W02 Posiada wiedzę na temat człowieka i jego form aktywności oraz ich 

instytucjonalizacji w zbiór zasad i reguł życia społecznego  

K_W03 Zna i potrafi wykorzystać metody i techniki jakościowe i ilościowe w badaniach 

socjologicznych (rynku, gospodarki, polityki, sfery publicznej)  

 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_W03 Zna i potrafi wykorzystać metody i techniki jakościowe i ilościowe w badaniach 

socjologicznych (instytucji, opinii, kultury, rynku, gospodarki, polityki, sfery publicznej)  

K_U04 Potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny i gospodarczy; uczestniczyć w 

dialogu publicznym; staje się otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych dotyczących 

przedsiębiorców i rynku gospodarczego  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

K_K04 Potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu 

publicznym; staje się otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych  

K_K01 Potrafi aktywnie włączać się w dyskusje i animować rozwój społeczno-kulturowy i 

polityczny społeczności na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym 
 

Metody dydaktyczne 

wykład, w tym także wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, analiza 

tekstów z dyskusją 
 

Treści programowe przedmiotu 



1. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu historycznym  

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej na gruncie polskim  

3. Wolność działalności gospodarczej w ujęciu konstytucyjnym  

4. Pojęcie i treść działalności gospodarczej na gruncie ustawowym  

5. Zakładanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej  

6. Konkurencyjny ład gospodarczy - ochrona konkurencji i konsumentów  

7. Ograniczenia działalności gospodarczej  

8. Interwencjonizm państwowy  

9. Środki ochrony wolności gospodarczej 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Ocena niedostateczna  

 

(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa gospodarczego i konstytucyjnego  

 

 

 

Ocena dostateczna  

 

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa gospodarczego  

 

 

Ocena dobra  

 

(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa gospodarczego i konstytucyjnego  

 

(K)- Student zna sposoby pracy w grupie  

 

 

 

Ocena bardzo dobra  

 

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa gospodarczego i 

konstytucyjnego  

 

(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Z. Snarzyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018  

P. Czarnek, Wolność gospodarcza - pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, Lublin 

2014. 
 

Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok II - Semestr 4  

Punkty ECTS: 2 

Forma zaliczenia: Egzamin 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=4&kid=198&op=2&wid=11

