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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Przedmiot podstawowy 

Status modułu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

Semestr II 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Podstawy prawa 

Egzamin  Tak 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

Wykład Ćwiczenia laboratorium Projekt inne 

w semestrze 15 15    

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
 

Cel 
modułu 

Zdobycie przez studentów tak teoretycznej jak i praktycznej wiedzy w zakresie wykładni 
przepisów prawa gospodarczego, oraz nabycie umiejętności sporządzania wniosków o wpis 
do KRS, wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, projektów umów, 
pełnomocnictw (m.in. prokury) i podstawowych pism procesowych w obrocie 
gospodarczym. Opanowanie tematyki dotyczącej następujących zagadnień - Pojęcie 
działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gospodarczej, zasady 
odpowiedzialności przedsiębiorców. Spółki prawa handlowego. Umowy zawierane 
w działalności gospodarczej przedsiębiorców. Papiery wartościowe. Spory gospodarcze 
i sposoby ich rozwiązywania. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 Ma podstawową wiedzę o formach prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

w 
K_W06 
K_W18 

T1A_W08 
T1A_W10 
S1A_W07 
S1A_W10 
S1A_W05 

W_02 Zna podstawowe zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej 

w/ć 
K_W06 
K_W10 
K_W11 

T1A_W08 
T1A_W10 
S1A_W07 
S1A_W10 
T1A_W02 
T1A_W09 
T1A_W11 
S1A_W11 

W_03 
Zna zasady zawierania umów w działalności 
gospodarczej oraz sposoby rozwiązywania sporów 
gospodarczych 

w/ć 
K_W11 
K_W18 

T1A_W09 
T1A_W11 
S1A_W05 
S1A_W11 

U_01 Umie prawidłowo pozyskiwać i interpretować wiedzę 
prawniczą dotyczącą działalności gospodarczej 

w/ć 
K_U01 
K_U02 

T1A_U01 
S1A_U01 

U_02 
Potrafi, w zależności od problemu, odnajdywać 
właściwe akty prawne prawa gospodarczego, 
zawierające odpowiednie regulacje 

w 
K_U01 
K_U02 

T1A_U01 
S1A_U01 

U_03 
Potrafi w  zależności od problemu, odnajdywać 
właściwe przepisy prawa gospodarczego, 
zawierające odpowiednie regulacje 

w/ć K_U01 T1A_U01 

K_01 Rozumie potrzebę śledzenia przepisów i norm 
dotyczących prawa gospodarczego 

w K_K01 
T1A_K01 
S1A_K01 
S1A_K06 

K_02 
Prawidłowo dokonuje wykładni przepisów prawa 
gospodarczego, potrafi dokonać subsumpcji przy 
prostym stanie faktycznym 

w/ć 
K_K01 
K_K05 

T1A_K01 
S1A_K01 
S1A_K06 
T1A_K06 
S1A_K07 

K_03 
Potrafi uzupełniać niezbędną wiedzę prawniczą  
w zakresie prawa gospodarczego i poszerzać ją o 
inne niż akty prawne źródła – np. orzecznictwo SN 

w 
K_K01 
K_K05 

T1A_K01 
S1A_K01 
S1A_K06 
T1A_K06 
S1A_K07 

 
 
 



Treści kształcenia:  
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Pojęcie działalności gospodarczej i formy prowadzenia tej działalności W_01 

2 Zasady odpowiedzialności gospodarczej przedsiębiorców 
W_02 
W_03 

3 Spółki prawa handlowego 
W_02 
K_01 

4 Umowy zawierane w działalności gospodarczej przedsiębiorców 
W_03 
U_03 
K_02 

5 Papiery wartościowe 
U_01 
K_01 

6 Spory gospodarcze i sposoby ich rozwiązywania 

W_03 
U_02 
U_03 
K_03 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1,2 Zasady odpowiedzialności gospodarczej przedsiębiorców-analiza przepisów 

W_01 
W_02 
W_03 

3 
Pojęcie działalności gospodarczej i formy prowadzenia tej działalności 
-analiza przepisów 

W_01 
W_02 
W_03 

4,5 Spółki prawa handlowego – analiza przepisów 
W_02 
K_01 

6,7 
Umowy zawierane w działalności gospodarczej przedsiębiorców – 
sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym (sprzedaży, 
dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu itp.) 

W_03 
U_01 
U_03 
 K_02 

8 
Spory gospodarcze i sposoby ich rozwiązywania – sporządzanie projektu 
ugody, pozwu i odpowiedzi na pozew w obrocie gospodarczym. 

U_02 
U_03 
K_03 

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia   
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Dyskusja i egzamin pisemny 

W_02 Dyskusja i egzamin pisemny 

W_03 Dyskusja i egzamin pisemny 

U_01 
Projekty indywidualne, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe 

U_02 
Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia 
problemowe 



U_03 
Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia 
problemowe 

K_01 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwiczeń 

K_02 
Obserwacja podstawy studenta podczas realizacji projektów grupowych, w ramach których 
studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe 

K_03 Dyskusja 

 
 
 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA    

 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywności obciążenie studenta 

1 Udział w wykładach 15 godz. 
2 Udział w ćwiczeniach 15 godz. 
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 10 godz. (4 w, 6 ć.) 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie 2 h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
42 godz. 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,7 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 godz. 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 godz. 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 5 godz. 
18 Przygotowanie do egzaminu 10 godz. 
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 40 godz. 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,3 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  82 godz. 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
3,0 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

15+6+10+5+5=  
41 godz. 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

1,5 ECTS 
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