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Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji – ujęcie teoretyczne; Działalność gospodarcza – przedmiot i zasady działalności; Krajowy
rejestr sadowy i rejestr przedsiębiorców; Podejmowanie działalności gospodarczej; Kontrola wspólnotowa systemów prawa krajowego a swobodny przepływ
towarów; Swoboda podejmowania działalności gospodarczej i swobodny przepływ osób; Swoboda świadczenia usług; Swobodny przepływ kapitału; Prawo do
prowadzenia działalności gospodarczej.

inne…

Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

eksperyment

studium przypadku

Metody dydaktyczne14):

a3) ćwiczenia laboratoryjne

gry symulacyjnerozwiazywanie problemu

B.     ćwiczenia

Harmonizacja podatków w UE (Podatki i ubezpieczenie społeczne w krajach   członkowskich Unii Europejskiej 
Podatki pośrednie  - uwagi ogólne; Terytorialny zakres stosowania podatku od wartości dodanej; System opodatkowania dostawy towarów i usług na
terytorium kraju); System opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i świadczenia usług (Zasady opodatkowania, pojęcie podatnika, czynności
podlegające opodatkowaniu; Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; Rozliczenia VAT w handlu z UE; Intrasta);
Harmonizacja akcyz; Ochrona konkurencji na jednolitym rynku (Teoria konkurencji; Europejska polityka konkurencji; Polityka konkurencji wobec
przedsiębiorstw; Polityka konkurencji wobec pomocy państwowej). 

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

inne… inne …

konsultacje inne …

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

-

-

Założenia i cele przedmiotu12):

a) forma dydaktyczna

3 polski

12

4

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

Celem przedmiotu jest:

-poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej na JRE,

-poznanie podstawowych reguł dotyczących przepływu osób, usług, towarów i kapitału,

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

Numer katalogowy: ZFL315

Nazwa przedmiotu1): Działalność gospodarcza na Jednolitym Rynku Europejskim

Prowadzący zajęcia6): Dr A. Rytko + pracownicy katedry

Jednostka realizująca7): WNE, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich

Koordynator przedmiotu5): Dr Anna Rytko

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Economic Activity on the Single European Market

Kierunek studiów4): zarządzanie

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot
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UWAGI24):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

warunki konieczne uzyskania zaliczenia to: ok. 80% obecnośi na ćwiczeniach, pozytywna ocena z zadań zleconych przez wykładowcę, oddanie referatu. Pierwszy termin: 
kolokwium pisemne, drugi termin kolokwium ustne

8.Brzeziński B., Kalinowski M. (red.),2006:  Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

6.Szydło M. 2006: Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji: między konwergencją a dywergencją,Toruń.

7. Prawo Unii Europejskiej, Teksty jednolite, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.

a) podstawowa

b) uzupełniająca

2. Gawlikowska-Hueckel  K., Zielińska-Głębocka A. 2008: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

3.Kawecka –Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.). 2004: Unia Europejska; Polska w Unii Europejskiej; IKiCHZ, Warszawa.

4.Brodecki Z. 2008: Prawo integracji w Europie. LexisNexis, Warszawa.

5.Molle W. 2000: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.

inne…

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin pisemny

egzamin ustny

Element oceny

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

lista obecności z uwagami

inne..

Element oceny

okresowe prace pisemne

inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

egzamin pisemny

egzamin ustny

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):
złożone projekty

referaty

inne…

07 - U10 -potrafi uporządkować i ustnie zaprezentować posiadaną wiedzę w 
zakresie teorii, praktyki i polityki konkurencji

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

02 -W02- identyfikuje podstawowe formy prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce i w UE

03- W07- zna zasady funkcjonowania JRE w UEpotrafi opisać mechanizmy 
funkcjonowania JRE  

06 - U09 - sporządzić pisemną pracę semestralną integracyjnego

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

01- W01- student potrafi definiować pojęcia przedstawiane w ramach 
tematyki wykładów, 

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

08 - K06 - posiada swiadomość uzupełniania własnej wiedzy

05 -U02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy studium przypadku

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

1.Kundera J. 2003:Jednolity rynek  europejski, oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

04-  W11-zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i jej rozwijania 
na JRE
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