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Karta przedmiotu/sylabus
KIERUNEK

Turystyka i Rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Zarządzanie i marketing

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

I / I stopnia

Nazwa przedmiotu

ELEMENTY PRAWA GOSPODARCZEGO

ZM_MKPR_S_8
ZM_MKPR_NST_6

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
•

wykłady

Studia stacjonarne – 15 godz.
Studia niestacjonarne – 15 godz.

•

ćwiczenia

Studia stacjonarne – 15 godz.
Studia niestacjonarne – 15 godz.

Cele kształcenia:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego.
2. Zapoznanie z zasadami podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
3. Rozbudzenie potrzeby poszukiwania informacji i ciągłego monitorowania zmian
w przepisach.

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

W01

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

W zakresie wiedzy
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w obiektach
turystyczno-hotelarskich i gastronomicznych

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

K_W06

P6S_WG/K

W zakresie umiejętności

U01

Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania w
formie ustnej, pisemnej i elektronicznej wyników
własnych badań

K_U11

P6S_UW

U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę do analizowania
procesów i zjawisk społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych i gospodarczych) z zakresu
studiowanego kierunku

K_U17

P6S_UW

W zakresie kompetencji

1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy zwrócić się do ekspertów

K01

K_K02

P6S_KK

Sposoby weryfikacji i oceny
uzyskanych efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt kształcenia

W06
U01
U02
K01

Numer treści

Ćwiczenia

Wykład z
dyskusją

Prezentacja
multimedialna

Praca
pisemna

x

x

x

x

Zaliczenie
przedmiotu /
Egzamin
X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Wykłady/Ćwiczenia
1

Swoboda działalności gospodarczej – zagadnienia ogólne

K_W06

Procedury rejestracji działalności gospodarczej
2

K_W06
Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorcy

3

K_W06
Kontrola przedsiębiorcy – procedury

4

5

6

7

8

9

K_W06
Pojęcie przedsiębiorstwa, firmy i prokury

Reglamentacja działalności gospodarczej, procedury
Formy prowadzenia działalności gospodarczej: spółki osobowe, Spółki
kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, agencje rządowe, fundacje,
stowarzyszenia

K_W06
K_W06
K_U17
K_K02
K_W06
K_U11
K_K02

Ochrona konkurencji i konsumentów procedury

K_W06

Umowy handlowe: (zawarcie umowy, zmiana treści umowy, umowy z
udziałem konsumentów, odpowiedzialność przedsiębiorców), rodzaje
umów: umowa sprzedaży, umowa przewozu, umowa rachunku bankowego,

K_W06
K_U11
K_U17
K_K02

2

umowa ubezpieczenia, umowa franchisingu, umowa faktoringu, umowa o
roboty budowlane, umowa leasingu

Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć

Efekt
kształcenia

Ćwiczenia

Wykład z dyskusją

x

x

K_W01

K_U11

x

x

K_K02

Inna

x

x

K_U17

Seminarium

x

x

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia

K_W06

K_U11

Na ocenę 2

Nie zna prawnych,
organizacyjnych i
etycznych
uwarunkowań
wykonywania
działalności
zawodowej w
obiektach
turystycznohotelarskich i
gastronomicznych

Nie potrafi
prawidłowo
interpretować zjawisk
społecznych
(kulturowych,
politycznych,
prawnych i
ekonomicznych) w

Na ocenę 3

Zna podstawowe prawne,
organizacyjne i etyczne
uwarunkowania
wykonywania
działalności zawodowej
w obiektach turystycznohotelarskich i
gastronomicznych

Potrafi prawidłowo
interpretować
podstawowe zjawiska
społeczne (kulturowe,
polityczne, prawne i
ekonomiczne) w zakresie
turystyki rekreacji

Na ocenę 4
Zna prawne,
organizacyjne i
etyczne
uwarunkowania
wykonywania
działalności
zawodowej w
obiektach
turystycznohotelarskich i
gastronomicznych

Potrafi prawidłowo
interpretować
zjawiska społeczne
(kulturowe,
polityczne, prawne i
ekonomiczne) w
zakresie turystyki
rekreacji

Na ocenę 5
Zna prawne,
organizacyjne i etyczne
uwarunkowania
wykonywania
działalności
zawodowej w
obiektach turystycznohotelarskich i
gastronomicznych,
potrafi wykorzystać
w praktyce

Potrafi prawidłowo
interpretować zjawiska
społeczne (kulturowe,
polityczne, prawne i
ekonomiczne) w
zakresie turystyki
rekreacji, wyciąga
wnioski na poziomie
eksperckim.
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zakresie turystyki
rekreacji

K_U17

K_K02

Nie potrafi
wykorzystać
podstawowej wiedzy
do analizowania
procesów i zjawisk
społecznych
(kulturowych,
politycznych,
prawnych i
gospodarczych) z
zakresu
studiowanego
kierunku

Potrafi wykorzystać
podstawową wiedzę do
analizowania procesów i
zjawisk społecznych
(kulturowych,
politycznych, prawnych i
gospodarczych) z
zakresu studiowanego
kierunku

Potrafi wykorzystać
podstawową wiedzę
do analizowania
procesów i zjawisk
społecznych
(kulturowych,
politycznych,
prawnych i
gospodarczych) z
zakresu
studiowanego
kierunku, analizuje
na niskim poziomie
skomplikowania.

Potrafi wykorzystać
podstawową wiedzę do
analizowania procesów
i zjawisk społecznych
(kulturowych,
politycznych,
prawnych i
gospodarczych) z
zakresu studiowanego
kierunku, analizuje na
wysokim poziomie
skomplikowania.

Nie ma świadomości
poziomu swojej
wiedzy, umiejętności
i ograniczeń, nie wie
kiedy zwrócić się do
ekspertów

Ma podstawową
świadomość poziomu
swojej wiedzy,
umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy
zwrócić się do ekspertów

Ma świadomość
poziomu swojej
wiedzy,
umiejętności i
ograniczeń, wie
kiedy zwrócić się do
ekspertów

Ma zaawansowaną
świadomość poziomu
swojej wiedzy,
umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy
zwrócić się do
ekspertów

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

2 punkty ECTS
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach: …………………………….......15 godz.,
- przygotowanie do wykładów………………………. 5 godz
- udział w ćwiczeniach: ……………………………….15 godz.,
- przygotowanie do ćwiczeń………………………. 5 godz.
- udział w konsultacjach...............................................5 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
15 godz.

Łączny nakład pracy studenta
60 godz
Liczba punktów ECTS
2 punkty ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
dla studiów
- udział w wykładach: …………………………….......15 godz.
niestacjonarnych
- przygotowanie do wykładów………………………. 5 godz
- udział w ćwiczeniach: ……………………………….15 godz.
- przygotowanie do ćwiczeń………………………. 5 godz
- udział w konsultacjach............................................... 5 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
15 godz
Łączny nakład pracy studenta

60 godz
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Literatura podstawowa
Elementy prawa gospodarczego - Ewa Nowacka
Literatura uzupełniająca

Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej - Cezary Kosikowski
Elementy prawa dla ekonomistów - W. Siuda
Prawo spółek handlowych Andrzej Koch, Jacek Napierała (red. naukowy)
Prawo gospodarcze. Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania Jerzy
Kuciński, Zenon Trzciński
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