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Prawo, ekonomia i zarządzanie I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
architektura krajobrazu

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.I4A.1891.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Nauki prawne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marcin Sobota

Pozostali prowadzący Marcin Sobota

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach przedmiotu student poznaje podstawowe zasady postępowania administracyjnego, instytucje prawa
rzeczowego jak instytucję ksiąg wieczystych. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia prawne związane
z nieruchomościami oraz aspektami pracy architekta krajobrazu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procedury związane z procesem projektowym
i realizacją obiektu architektury krajobrazu. AK_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne,

Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
stosować́ prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie
projektowania i realizacji obiektów architektury
krajobrazu.

AK_P6S_UW03 Zaliczenie pisemne,
Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia wyzwań w zakresie funkcjonowania
ograniczeń formalno-prawnych i odpowiedzialności
projektanta za decyzje podjęte w procesie
projektowym i wykonawstwie.

AK_P6S_KO03,
AK_P6S_KO06

Zaliczenie pisemne,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 2

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
22

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1-3. Norma prawna a przepis prawny, tworzenia prawa, stosowania prawa,
wykładnia prawa, zasady prawa. Źródła prawa, system prawa, zasady współżycia
społecznego.

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe zasady.

5-6. Charakterystyka prawna podmiotów występujących w obrocie prawnym.
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.

7. Część ogólna prawa cywilnego, zakres, systematyka, źródła i stosowanie prawa
cywilnego. 

8-9. Prawa rzeczowe, pojęcie rzeczy, klasyfikacja rzeczy.

10.  Użytkowanie wiczyste.

11. Ograniczone prawa rzeczowe.

12. Podstawowe instytucje i zasady prawa administracyjnego procesowego. 

13. Wybrane aspekty procesu budowlanego. Dokumenty planistyczne. 

14. Ustrój ksiąg wieczystych.

15. Repetytorium.

 

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Burza mózgów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Analiza orzeczenia Sądu
Najwyższego Możliwość prowadzenia wykładów online, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Prezentacja 100%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza dotycząca systemu prawa w Polsce i w Unii Europejskiej

Literatura
Obowiązkowa

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 02.07.1997 r. (Dz.U.97.78.483, z póżn. zm.);1.
Ustawa z 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.);2.
Ustawa z 16.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.);3.
Sobota M., Drabiński A., Tytuły zawodowe architektów krajobrazu w Polsce, Architektura Krajobrazu, 1/2019.4.

Dodatkowa

Ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.01.124.1361 z późn. zm.);1.
Ustawa 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.);2.
Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński, Jerzy Zaborowski, Zarys Prawa, Warszawa 2007.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AK_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne oraz myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy, uwzględniający potrzeby społeczności, dla której pracuje

AK_P6S_KO06
Absolwent jest gotów do podejmowania społecznej roli absolwenta kierunku architektura krajobrazu, w
szczególności rozumienia potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie,
informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze kształtowania i ochrony krajobrazu, a
także dorobku i tradycji zawodowych

AK_P6S_UW03
Absolwent potrafi stosować prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie projektowania i realizacji obiektów
architektury krajobrazu, odczytywać i interpretować dokumentację budowlaną i dokumenty planistyczne,
w sosówb sytemowy, uwzględniający aspekty pozatechniczne

AK_P6S_WK17
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania prawne, w tym ustawy, rozporządzenia i normy, dotyczące
projektowania różnych kategorii obiektów oraz pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego i etyki zawodowej


