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Nazwa przedmiotu1): Prawo

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Law

Kierunek studiów4): Zarządzanie 

Koordynator przedmiotu5): dr Ryszard Jurkowski

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy katedry

Jednostka realizująca7): Katedra Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

2 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom elementów niezbędnej wiedzy z zakresu prawa i praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących podstawowych norm konstytucyjnych. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną także podstawowe normy prawne prawa cywilnego, 
gospodarczego, administracyjnego, karnego, a także prawa Unii Europejskiej

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 27

a2) ćwiczenia audytoryjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

PO  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

konsultacje inne …

inne  praca pisemna inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Państwo i jego struktury. Normy postępowania i koncepcje prawa. Tworzenie prawa. System prawny, porządek prawny i ład społeczny. Konstytucja i jej
funkcje. System ustrojowy Polski. Podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania. Podstawy prawa karnego.
Działalność gospodarcza i jej regulacja prawna. Prawo spółek handlowych. Podstawowe prawne zasady rachunkowości podmiotów gospodarczych.
Podstawowe elementy prawa administracyjnego. Podstawowe elementy prawa Unii Europejskiej.

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

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

01 - objaśnia pojęcie państwa i jego aspekty 05 - eksploruje skonkretyzowane zagadnienie prawne

02 - definiuje pojęcia z zakresu prawa i systemu prawa 06 - wyszukuje potrzebne informacje w tekstach żródłowych

03 - charakteryzuje prawa i wolności obywatelskie 07 - analizuje i formułuje wnioski

04 - charakteryzuje podstawowe elementy każdej gałęzi prawa 08 - formułuje i prezentuje wypowiedzi pisemne

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne Zaliczenie pisemne

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

inne zaliczenie pisemne inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

2.Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Beck Warszawa 1996

egzamin ustny inne..

inne… Zaliczenie pisemne inne..

a) podstawowa

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

6. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Beck Warszawa 1999

7. Czachórski W., Zobowiązania, LexisNexis Warszawa 2004

8. Alt M., Prawo europejskie, Beck Warszawa 1995

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

b) uzupełniająca

3. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, LIBER Warszawa 2007

4. Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Ecostar Warszawa 1995

5. Gardocki L, Prawo karne, Beck Warszawa 2005

1.Filipowicz, A. 2006 Podstawy prawa dla ekonomistów, C.H. Beck, Warszawa 
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