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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Strategii Gospodarczych 

Koordynator modułu mgr Arkadiusz Płoski 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

specjalnościowy 

Status modułu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

letni 

Wymagania wstępne Podstawy prawa, Prawo gospodarcze 

Egzamin  NIE 

Liczba punktów ECTS 5 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

Wykład Ćwiczenia laboratorium Projekt Inne 

w semestrze  10    

 
 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

Cel 
modułu 

Opanowanie tematyki dotyczącej prawnych zabezpieczeń wierzytelności i ich funkcji, w tym:  
zabezpieczenia osobiste i zabezpieczenia rzeczowe. Nabycie praktycznych umiejętności 

zabezpieczania wierzytelności poprzez zastosowanie właściwych postanowień umownych 
jak i prawidłowe sporządzanie takich dokumentów jak weksle, umowy zastawu. 

 
 
 
 



Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

   
Ma  wiedzę dotyczącą prawa zobowiązań i 
sposobów zabezpieczania wierzytelności.   

ćwiczenia 
 

K_W03 
 K_W11 

 
S2A_W04 
S2A_W04 

W_02 

Ma wiedzę na temat zabezpieczenia  wierzytelności 
za pomocą weksla in blanco, poręczenia 
wekslowego, poręczenie, przystąpienia do długu, 
przelewu wierzytelności 

ćwiczenia  
 

K_W03 
K_W08 

S2A_W04 
S2A_W07 

W_03 

Ma wiedzę na temat zabezpieczenia  wierzytelności 
za pomocą zastawu na rzeczach ruchomych, 
zastawu rejestrowego, zastawu na prawach, 
przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz rodzajach 
hipotek.  

ćwiczenia  
 
 

K_W08 
 

  S2A_W07  
 
  

U_01 

Umie prawidłowo pozyskiwać i interpretować wiedzę 
prawniczą dotyczącą zabezpieczania wierzytelności, 
w szczególności w stosunkach pomiędzy 
przedsiębiorcami. 

ćwiczenia  
 
 

     K_U05 S2A_U05 

U_02 

Potrafi, w zależności od problemu, odnajdywać 
właściwe akty prawne, zawierające odpowiednie 
regulacje dotyczące zabezpieczania nieruchomości.  

 
ćwiczenia 

 
K_U05 

 
   S2A_U05 
 

U_03 

Posługuje się przepisami prawa krajowego  w celu 
uzasadnienia i rozwiązywania konkretnych 
problemów i decyzji związanych z zabezpieczaniem 
wierzytelności – w szczególności w obrocie 
gospodarczym.  

ćwiczenia  
 
 
 

K_U05 
  S2A_U05 

 

K_01 

Potrafi sporządzać projekty umów zawierające 
postanowienia dotyczące zabezpieczenia 
wierzytelności. Potrafi sporządzić umowę 
uwzględniającą interes strony którą reprezentuje w 
obrocie gospodarczym. Potrafi wypełnić prawidłowo 
weksel. 

 
ćwiczenia 

 
 

K_K07 

   S2A_K04 
S2A_K06 

K_02 

Prawidłowo dokonuje wykładni przepisów prawa 
cywilnego w zakresie w jakim dotyczą problematyki 
zabezpieczania wierzytelności, potrafi dokonać 
subsumpcji przy prostym stanie faktycznym.  

ćwiczenia K_K07 
K_K08 S2A_K04 

S2A_K06 
S2A_K07 

K_03 

 Ma świadomość konieczności uzupełniania wiedzy 
prawniczej  w zakresie prawa zobowiązań, prawa 
wekslowego, ustawy o księgach wieczystych i 
hipotece. 

ćwiczenia K_K07 
K_K08 S2A_K04 

S2A_K06 
S2A_K07  

 
Treści kształcenia:  
1. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1-3 Podstawy prawa zobowiązań. Pojęcie kontraktu, oświadczenia woli. Zasada 
swobody umów.  Zasady odpowiedzialności za zobowiązana – podstawowy 
podział zabezpieczania wierzytelności – osobowe i rzeczowe. Analiza 
przepisów 

W_01   
W_02  
W_03 

4-6 Weksle, poręczenie wekslowe, poręczenie, przystąpienia do długu, przelew 
wierzytelności 

W_01   
W_02  
W_03 

7-8 Zastaw na rzeczach ruchomych, zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, 
przewłaszczenia na zabezpieczenie, 

W_02   
K_01 

9-10 Definicja nieruchomości. Pojęcie i funkcje hipoteki. Księgi wieczyste. Rodzaje 
hipotek. 

W_03   
U_01  
U_02 



 U_03   
K_02 
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 

Zaliczenie pisemne, dyskusja i ocena pracy indywidualnej 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien mieć podstawową  wiedzę o prawie 
zobowiązań. Ocena dobra – za pogłębioną wiedze w tym zakresie, ocena bardzo dobra za 
umiejętność praktycznego jej zastosowania.  

W_02 

Zaliczenie pisemne, dyskusja i ocena pracy grupowej 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczna, powinien mieć podstawową wiedzę o 
zabezpieczaniu wierzytelności. Ocena dobra – za pogłębioną wiedze w tym zakresie i 
praktyczne umiejętności – sporządzanie projektów umów zawierających odpowiednie 
postanowienia, ocena bardzo dobra - umiejętność analizowania danych znajdujących się w 
księgach wieczystych i praktycznego ich zastosowania. 

W_03 

Zaliczenie pisemne, dyskusja i ocena pracy indywidualnej i grupowej  
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien znać  zagadnienia z zakresu prawa 
wekslowego. Ocena  dobra – za pogłębioną wiedze w tym zakresie, ocena bardzo dobra za 
umiejętność praktycznego jej zastosowania 

U_01 

Projekty indywidualne, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien umieć prawidłowo pozyskiwać i 
interpretować wiedzę dotyczącą zabezpieczania wierzytelności. Aby uzyskać ocenę dobrą, 
student powinien dodatkowo umieć dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych 
zjawisk. Ocena bardzo dobra za umiejętność praktycznego jej zastosowania . 

U_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien umieć prognozować procesy i zjawiska w 
zakresie prawa zobowiązań, w szczególności dotyczące zabezpieczania wierzytelności, umieć 
ocenić następstwa czynności prawnych podjętych w procesie prowadzenia działalności 
gospodarczej – ustanowienie zastawu, przystąpienie do długu, ustanowienie hipoteki, 
wystawienie weksla. Aby uzyskać ocenę dobrą, student powinien dodatkowo umieć dokonać 
własnej oceny analizowanych zjawisk i zaproponować  tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygnięcia. Ocena bardzo dobra za umiejętność praktycznego  zastosowania tej wiedzy. 

U_03 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien umieć sporządzić projekty – umów w 
obrocie gospodarczym z postanowieniami dotyczącymi zabezpieczania wierzytelności.  Dobrą 
-  powinien umieć zastosować w projekcie umowy zapisy dotyczące zadatku, kar umownych, 
wystawić prawidłowo weksel. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo znać 
orzecznictwo Sądu Najwyższego powyżej opisanym zakresie. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas 
ćwiczeń 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien znać podstawowe regulacje prawne z 
zakresu zabezpieczania wierzytelności. Dobrą - powinien rozumieć potrzebę stałego potrzebę 
śledzenia przepisów i norm dotyczących prawa  gospodarczego. Aby uzyskać ocenę bardzo 
dobrą, powinien uzupełniać tę wiedzę w zakresie szerszym – np. o pojawiające się 
orzecznictwo SN. 

K_02 

Obserwacja podstawy studenta podczas realizacji projektów grupowych, w ramach 
których studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe 
Student, aby uzyskać ocenę dostateczną powinien w minimalnym stopniu współpracować i 
pracować w grupie, dobrą -  powinien dobrze współpracować i pracować w grupie. Aktywnie 
uczestniczyć w przygotowywaniu projektów grupowych, prawidłowo identyfikować i 
rozstrzygać dylematy prawne dotyczące prawa kontraktowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki zabezpieczania wierzytelności. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, 



powinien dodatkowo przejmować inicjatywę podczas prac w grupie, oraz być w stanie 
sprawnie przygotować i poprowadzić prace nad projektami pism. 

K_03 

Dyskusja 
Student musi wykazać się umiejętnością uzupełniania niezbędnej wiedzy prawniczej  w 
zakresie prawa kontraktowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zabezpieczania 
wierzytelności. 

 
D. NAKŁAD PRACY STUDENTA    

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach  

2 Udział w ćwiczeniach 10 

3 Udział w laboratoriach  

4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 10 

5 Udział w zajęciach projektowych  

6 Konsultacje projektowe 30 

7 Udział w egzaminie  

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

50 

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

2  ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów    

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń   20 

13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów   15 

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów    

15 Wykonanie sprawozdań   20 

15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium    

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji   20 

18 Przygotowanie do egzaminu    

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 75 

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

3  ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 

23 Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

5  ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

125 

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

5  ECTS 
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