
  
 

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu  

Nazwa modułu Wybrane elementy systemu prawnego w Polsce.  

Nazwa modułu w języku angielskim Selected issues in the polish legal system. 

Obowiązuje od roku akademickiego 2012 / 2013 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów akademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność wszystkie 
Jednostka prowadząca moduł  
Koordynator modułu mgr Paweł Anczykowski 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

przedmiot inny 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  nieobowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

semestr II 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne brak wymagań 
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 1 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 14 godz.     

 



 

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Poznanie podstawowych pojęć związanych z podstawowymi zagadnieniami systemu prawa 
w Polsce, wyrobienie umiejętności uogólnionego spojrzenia na zagadnienia prawne 
pojawiające się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność stosowania 
podstawowych instytucji prawnych i metod służących rozwiązywaniu problemów prawnych. 
(3-4 linijki) 

 
 

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 poszczególnych działach 
prawa, miejscu danego działu w  systemie prawnym 
i relacjach do innych działów prawa. 

w K_W01 S1A_W01 

W_02 

Identyfikuje fundamentalne zasady prawa  i 
instytucje prawne charakterystyczne dla 
poszczególnych  działów prawa. Ma podstawową 
wiedzę na temat prawnych aspektów obrotu 
prawnego, zasad tworzenia podmiotów prawa, 
prawnych form ich organizacji i norm prawnych 
wpływających na  funkcjonowanie tych podmiotów. 

w K_W10 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

U_01 
Potrafi wykorzystać  wiedzę z zakresu prawa i 
pozyskiwać dane do analizowania prawnych 
aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce. 

w K_U02 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
prawnych dylematów pojawiających się w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Analizuje 
problemy prawne oraz proponuje w tym zakresie 
odpowiednie rozstrzygnięcia. 

w K_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

Potrafi wykorzystać  wiedzę prawniczą i pozyskiwać 
dane do rozwiązywania konkretnych problemów 
prawnych  i analizowania zdarzeń prawnych 
zachodzących w gospodarce i jej otoczeniu oraz w 
działalności podmiotów prawa. 

w K_U09 S1A_U02 

U_04 
Prawidłowo posługuje się normami prawnymi  
regulującymi gospodarkę rynkową i funkcjonowanie 
podmiotów prawa.  

w K_U10 S1A_U05 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 
Ogólne wiadomości o systemie prawa w Polsce. 

Pojęcie działów prawa, poszczególne gałęzie prawa. Zasady przewodnie 
kształtujące system polskiego prawa .  

W_01 
W_02 
U_01  

2 

  
 Prawo publiczne a prawo prywatne, prawo materialne a prawo formalne. 

 Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.  

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
U_04 

3 

 Wiadomości ogólne o podstawowej gałęzi prawa jaką jest prawo cywilne. 

 Rodzaje podmiotów  prawa cywilnego. 

  

  

W_02 
U_01 
U_03 
U_04   



 

4 
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego. Instytucja małżeństwa, prawne 
przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, prawne regulacje dotyczące 
relacji osobistych i majątkowych pomiędzy małżonkami.   

 U_02 
U_03 
U_04  

5 
Podstawowe wiadomości o prawnych relacjach między rodzicami a dziećmi,  

 ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, obowiązek alimentacyjny. 

 U_03 
U_04 

  

6 
Podstawowe wiadomości o dziale prawa jakim jest prawo rzeczowe -  
podstawowe pojęcia i definicje. 

  Własność, prawa rzeczowe ograniczone.  

U_03 
U_04 

  

7 
  Wybrane elementy prawa zobowiązań. 

  Odpowiedzialność cywilna za czyny niedozwolone. 

U_03 
U_04  

8 

 Wybrane zagadnienia prawa spadkowego.  

 Dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe.  

 Kolokwium zaliczeniowe 

U_02 
U_03 
U_04 

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 
Wykład – zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium zaliczeniowego.  
 

Symbol 
efektu 

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

W_01   Kolokwium zaliczeniowe  

W_02   Kolokwium zaliczeniowe  

U_01   Kolokwium zaliczeniowe     

U_02   Kolokwium zaliczeniowe     

U_03   Kolokwium zaliczeniowe     

U_04   Kolokwium zaliczeniowe     
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 14 godz. 
2 Udział w ćwiczeniach   
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)   
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie   
8 Zaliczenie projektu - dyskusja  
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
14 godz. 
(suma) 

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

0,5 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 godz. 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń   
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów   
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań   
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  



 

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu   
19 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 15 godz. 
20 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

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

0,5 ECTS 

21 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  30 godz. 
22 Punkty ECTS za moduł 

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

23 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi  15 godz. 

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

0,5 ECTS 

 

E. LITERATURA 
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