WSHiG
Karta przedmiotu/sylabus
KIERUNEK

Turystyka i Rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i
Marketing, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

I/II I stopnia

Nazwa przedmiotu

ORT_MKP_S_5
ORT_MKP_NST_5
ZM_MKP_S_5
ZM_MKP_NST_5
HG_MKP_S_5
HG_MKP_NST_5

Prawo

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
•

wykład

•

ćwiczenia

Cele kształcenia:

Studia stacjonarne – 30 godz
Studia niestacjonarne – 15 godz
Studia stacjonarne – 15 godz
Studia niestacjonarne – 15 godz
1. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych gałęzi prawa
2.Rozbudzenie potrzeby poszukiwania informacji i ciągłego monitorowania zmian
w przepisach.

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

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

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

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

K_W06

U01

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

K_U06

P6S_UW

U02

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

K_U18

P6S_UW

W01

P6S_WG/K

1

studiowanego kierunku
K01

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

K_K02

P6S_KK

Sposoby weryfikacji i oceny
uzyskanych efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt kształcenia

Praca
pisemna

Zaliczenie
przedmiotu /
Egzamin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ćwiczenia

Wykład z
dyskusją

x

W01
U01

U02
K01

Numer treści

Prezentacja
multimedialna

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Wykłady/Ćwiczenia
1

2

3

4

K_W06

Prawo – definicje, system
Elementy prawa cywilnego – zakres
zasady prawa cywilnego,

regulacji prawa cywilnego,

Elementy prawa cywilnego - podmioty prawa cywilnego osoba
prawna, osoba fizyczna, zdolność do czynności prawnych,, czynności
prawne,
Elementy prawa cywilnego - prawo rodzinne (dziecko w rodzinie,
interwencja w rodzinie)

5

Elementy prawa pracy – stosunek pracy, obowiązki pracodawcy,
obowiązki pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze,

6

Elementy prawa
pracę.

pracy - umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o

K_W06

K_W06

K_W06

K_W06
K_W06
K_U06
K_K02

Elementy prawa administracyjnego organy administracji rządowej,
7

K_W06
K_U06
K_K02

2

Elementy prawa administracyjnego organy samorządu terytorialnego,
8

K_W06

9

10
11
12
13
14

Elementy prawa administracyjnego - akt administracyjny, decyzja
administracyjna,
środki odwoławcze w postępowaniu
administracyjnym.

K_W06
K_U06
K_U18
K_K02

Elementy prawa karnego – przedmiot, zasady

K_W06

Elementy postępowania karnego – zasady

K_W06

Elementy postępowania cywilnego - zasady

K_W06

Elementy prawa w turystyce

K_W06

Elementy prawa w hotelarstwie

K_W06

Elementy prawa gospodarczego - repetytorium

K_W06
K_U06
K_U18
K_K02

15

Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć

Efekt
kształcenia

Wykład

Wykład z dyskusją

ćwiczenia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

W01
U01
U02
K01

Inna

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia
W01

Na ocenę 2
Nie zna prawnych,
organizacyjnych i
etycznych
uwarunkowań
wykonywania
działalności
zawodowej w
obiektach
turystycznohotelarskich i

Na ocenę 3
Zna podstawowe prawne,
organizacyjne i etyczne
uwarunkowania
wykonywania
działalności zawodowej
w obiektach turystycznohotelarskich i
gastronomicznych

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

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

3

gastronomicznych

w praktyce

U01

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

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

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

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

U02

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

K01

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

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

Łączny nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS
5 punktów ECTS

120 godz.

4

wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
niestacjonarnych

Łączny nakład pracy studenta

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach: ……………………………....... 15 godz.,
- udział w ćwiczeniach………………………………… 15 godz.
- praca własna …………………………………………45 godz.,
- udział w konsultacjach............................................... 5 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
40 godz.
120 godz.

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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