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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Logistyka 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 

Specjalność Wszystkie 

Jednostka prowadząca moduł Centrum Ochrony Własności Intelektualnej 

Koordynator modułu dr hab. Łukasz Wojtaszek 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Przedmiot kształcenia ogólnego 

Status modułu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć polski  

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Brak wymagań 

Egzamin  Nie 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
 

Cel 
modułu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęć z zakresu prawa i systemów prawnych 
funkcjonujących w stosunkach społecznych; zdobycie umiejętności wykorzystania aparatu 
pojęciowego prawa do wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych w instytucjach 
państwowych, rozumienie zagrożeń nie przestrzegania norm prawnych; zdobycie 
umiejętności analizy przepisów prawnych w stosunkach obywatel-państwo; zdobycie 
umiejętności korzystania z przepisów prawnych w życiu indywidualnym i społecznym 

 

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 charakterze nauk 
prawnych 

w K_W06 

T1A_W08 
T1A_W10 
S1A_W07 
S1A_W10 

W_02 Ma podstawową wiedzę o normach i regułach  
prawnych w skali krajowej 

w/ć K_W06 

T1A_W08 
T1A_W10 
S1A_W07 
S1A_W10 

W_03 Zna ogólne zasady wnioskowania prawniczego w 
zakresie logistyki 

w/ć K_W06 

T1A_W08 
T1A_W10 
S1A_W07 
S1A_W10 

U_01 Umie prawidłowo pozyskiwać i interpretować 
zjawiska prawne i ekonomiczne w zakresie logistyki 

w/ć K_U01 T1A_U01 

U_02 Potrafi prognozować procesy i zjawiska prawne w 
zakresie logistyki 

w K_U02 
T1A_U01 
S1A_U01 

U_03 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi 
w zakresie logistyki 

w/ć K_U02 
T1A_U01 
S1A_U01 

K_01 Rozumie potrzebę śledzenia przepisów i norm 
prawnych przez całe życie 

w K_K01 
T1A_K01 
S1A_K01 
S1A_K06 

K_02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
prawne związane z logistyką 

w/ć K_K04 
T1A_K05 
S1A_K04 

K_03 Potrafi uzupełniać niezbędną wiedzę prawniczą  w 
zakresie norm prawnych 

w K_K05 
T1A_K06 
S1A_K07 

 
Treści kształcenia:  
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Pojęcie prawa i systemów prawa W_01 

2 Zakres stanowienia prawa przez instytucje publiczne 
W_01   
W_02 

3 Źródła prawa polskiego  
W_02 
U_01 

4 Konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia W_03 



5 Stosunki prawne i podmioty prawa 
W_03 
U_03 
K_01 

6 Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa K_02 

7 Systematyka prawa W_03 

8 Poprawna interpretacja systemu prawa w RP K_03 

9 Wymiar sprawiedliwości K_03 

10 Charakterystyka prawa pracy i prawa administracyjnego K_03 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Istota prawa, źródła prawa i system prawa w Polsce U_01 

2 Funkcje prawa 
U_02 
U_03 

3 
Podstawowe pojęcia prawne (przepis prawny a norma prawna, stosunek 
prawny, podmioty prawa) 

U_02 
U_03 

4 Wykładnia prawa, wymiar sprawiedliwości 
W_03 
K_02 

5 Organy obsługi i ochrony prawnej 
W_03 
K_02 

 

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 ocena pracy indywidualnej 

W_02 Dyskusja i ocena pracy grupowej 

W_03 Dyskusja i ocena pracy indywidualnej i grupowej  

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  

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 20 godz. 
2 Udział w ćwiczeniach 10 godz. 



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

nauczyciela akademickiego 
38 godz. 

(suma) 
10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,5  ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 godz. 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 6 godz. 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań 8 godz. 
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 44 godz. 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,5 ECTS 

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

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

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 10+5+10+8=33 

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

1,2 ECTS 
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