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Prawo handlowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPEKS.L10B.1878.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Bożena Tańska-Hus

Pozostali prowadzący Bożena Tańska-Hus, Monika Przybylska, Jakub Żurek

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot odnosi się do prawa handlowego, stanowiącego część prawa prywatnego. W związku z tym student
w pierwszej kolejności poznaje źródła prawa tej gałęzi i jej cechy szczególne. Następnie przedstawiane są spółki
osobowe i ich największe zalety jak i wady z punktu widzenia przyszłego przedsiębiorcy. W ten sam sposób
prezentowane są spółki kapitałowe: spółka akcyjna, spółka europejska oraz spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Duży nacisk kładziony jest na odpowiedzialność za zobowiązania jednostek organizacyjnych.
Na końcu omawiane są typowe umowy zawierane w obrocie handlowym ze wskazaniem sposobów ich wykonania
oraz rodzajów uprawnień przysługujących wierzycielowi na wypadek ich niewykonania lub dokonania tego
w sposób niewłaściwy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma podstawową wiedzę o formach i sposobach
oddziaływania państwa na ustrój gospodarczy
państwa. Ma wiedzę o podmiotach prawa cywilnego,
potrafi rozpoznawać spółki i scharakteryzować różnice
między nimi. Zna podstawowe reguły i zasady
rządzące prawem handlowym w Polsce i jego pozycje
w strukturze prawa prywatnego.

EK_P6S_UW01,
EK_P6S_UW02,
EK_P6S_UW03,
EK_P6S_WK09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi założyć i prowadzić działalność gospodarczą
w formie spółki partnerskiej. Zdobyte umiejętności
potrafi zastosować do rozstrzygania wątpliwości przy
podejmowaniu działań gospodarczych. Zna źródła
prawa i potrafi do nich dotrzeć oraz rozwiązywać
nieskomplikowane stany faktyczne. Prawidłowo
dostrzega powiązania między regulacjami prawnymi
a ich wpływem na reżim ekonomiczny. Potrafi
przewidzieć efekty regulacji prawnych na rynek
i odpowiednio się do nich dostosować. Poprawnie
interpretuje system źródeł prawa i przy zastosowaniu
metod rozstrzygania kolizji potrafi rozstrzygać
rzeczywiste problemy. Potrafi celnie interpretować
wpływ zjawisk społecznych niezależnie od ich
geograficznego obszaru na działalność gospodarczą
prowadzoną w formie spółki prawa handlowego. Umie
przekształcić prowadzoną działalność gospodarczą
w inną formę prawną w celu przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom wynikającym z zastosowanej
polityki finansowej i w ten sposób ograniczać
obciążenia fiskalne.

EK_P6S_UW12,
EK_P6S_UW15,
EK_P6S_UW16,
EK_P6S_UW17

Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Świadomy szybkich zmian w prawie i konieczności
aktualizowania bazy aktów prawnych rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia się. Posiada
umiejętność pracownia w grupie i jej przewodzenia.
Jest wyczulony na kwestię etyki i przestrzegania zasad
moralnych, w szczególności dobrych obyczajów
kupieckich.

EK_P6S_KK01,
EK_P6S_KO04,
EK_P6S_KR04,
EK_P6S_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 40

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Konsultacje 15

Przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
205

ECTS
8.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa.

2. Źródła prawa handlowego.

3. Cechy obrotu handlowego.

4. Podmioty prawa handlowego.

5. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych.

6. Spółka europejska.

7. Zagadnienia ogólne prawa spółek.

8. Spółki osobowe.

9. Spółki kapitałowe.

10. Umowy handlowe.

11. Wykonywanie umów handlowych.

Wykład
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2.

1. Przedmiot, zakres i źródła prawa handlowego.

2. Krajowy Rejestr Sądowy.

3. Rodzaje spółek prawa cywilnego i prawa handlowego.

4. Spółka cywilna.

5. Spółka jawna.

6. Spółka partnerska.

7. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna.

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Spółka akcyjna.

10. Łączenie, podział i przekształcenie spółek.

11. Istota i znaczenie umów handlowych.

12. Rodzaje umów handlowych.

13. Tryb zawierania i forma umowy handlowej.

14. Wykonywanie umów.

15. Ochrona przedsiębiorcy

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Znajomość podstaw prawa oraz systemu konstytucyjnego Polski.

Literatura
Obowiązkowa

1) Andrzej Kidyba, "Prawo handlowe", wydanie 17, Warszawa 2015; 2) Kazimierz Kruczalak, "Prawo handlowe. Zarys1.
wykładu", wydanie 7, Warszawa 2006;

Dodatkowa

1) Teresa Mróz, Mirosław Stec, "Prawo gospodarcze prywatne", 2 wydanie, Warszawa 2009, 2) Jerzy Ciszewski (red.),1.
"Polskie prawo handlowe", 4 wydanie, Warszawa 2015
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz zasięgania opinii
ekspertów

EK_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do wykazywania inicjatywy i podejmowania innowacyjnego działania a także
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy

EK_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i postrzegania etyki zachowań (w tym w
zakresie kwestii własności intelektualnej)

EK_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do stosowania zasad etyki menadżera, kierowania się w działaniu normami etyki
gospodarczej, akceptowania etycznych aspektów w procesie negocjacji

EK_P6S_UW01
Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajach podmiotów, struktur i systemów
gospodarczych, a także ich istotnych elementach, zna relacje między podmiotami, strukturami i
systemami gospodarczymi w mikro- i makroskali i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej

EK_P6S_UW02
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu różnych doktryn, systemów i kierunków odnoszących się
do podmiotów, struktur, więzi i polityk gospodarczych oraz ich historycznej ewolucji, zna zasady
Jednolitego Rynku Europejskiego i skutki różnego rodzaju rozwiązań na tymże rynku

EK_P6S_UW03 Absolwent zna i rozumie strukturę organów władzy państwowej, administracji państwowej, instytucji
państwowych i ich wzajemnych relacjach z konstytucyjnym statusem jednostki

EK_P6S_UW12 Absolwent potrafi wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy prawa i rozpoznawać obszary prawne w
działalności gospodarczej

EK_P6S_UW15
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy
zawodowej ekonomisty. Potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej

EK_P6S_UW16 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować związki między podejmowanymi decyzjami gospodarczymi, a
ich skutkami ekonomicznymi i prawnymi

EK_P6S_UW17 Absolwent potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami
prawnymi, ekonomicznymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych

EK_P6S_WK09
Absolwent zna i rozumie zasady i determinanty podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności
gospodarczej w zróżnicowanych warunkach rynkowych i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej


