Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia*

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Przedsiębiorczości
Prawo handlowe
WZ.KZT.057.S
Polski
Wiedza
 Student posiada znajomość podstawowych funkcji
obowiązującego prawa handlowego i potrafi
zinterpretować ich sens w konkretnych sytuacjach
praktycznych,
 wskazuje konkretne problemy związane z
działalnością gospodarczą w społeczeństwie,
których rozwiązanie wymaga sięgnięcia do
obowiązujących w tym zakresie rozwiązań
prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
handlowego,
 wyjaśnia zadania różnych podmiotów
funkcjonujących w obszarze prawa handlowego,
 omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w
praktyce w zakresie prawa handlowego i odnosi je
do konkretnych przypadków,
 posługuje się terminologią odnoszącą się do
działalności gospodarczej,
 potrafi zastosować instrumenty prawa handlowego
w sporcie lub turystyce.
Umiejętności
 ocenia wybrane rozwiązania prawne stosowane w
systemie działalności gospodarczej osób
fizycznych i prawnych,

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr

Kompetencje społeczne
 Student ma świadomość zmian zachodzących w
formach i sposobach realizacji prawa handlowego i
umiejętność stosowania tej dziedziny prawa w
praktyce,
 podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych
problemów profesjonalnych w zakresie
funkcjonowania prawa handlowego, odwołując się
do dorobku i metod obejmujących zagadnienia
związane z działalnością gospodarczą oraz
przykładów najlepszych praktyk w tym względzie.
Fakultatywny
Rok II
IV

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to
osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS

Stosowane metody
dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów

Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego
modułu

dr hab. Małgorzata Kurleto
-

Wykład
Brak
wykład –30 godz.
Przygotowanie projektu zaliczeniowego – 10 godz.
konsultacje z prowadzącym wykład – 15 godz.
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Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin
Przygotowanie do zajęć: 5 godzin
Konsultacje: 15 godzin
Przygotowanie projektu zaliczeniowego – 10 godz.
Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godziny, co
odpowiada 3 punktom ECTS
Wykład z prezentacją multimedialną
Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach.
Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów
kształcenia będzie realizowane w ramach ocen
kształtujących:
- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi
na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia
przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę
poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,
- projekt zaliczeniowy w postaci prezentacji.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Prawo
handlowe jest uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach.
Ocenie podlega:
- obecność i aktywny udział w zajęciach
- zaprezentowanie projektu zaliczeniowego.

Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk, w
przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje
praktyki

1. Działalność gospodarcza, podmioty prawa
gospodarczego (przedsiębiorca), Krajowy Rejestr
Sądowy, ograniczenia prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Spółki: pojęcie spółki w ogólności, klasyfikacja
spółek, spółki prawa handlowego, spółki osobowe
a spółki kapitałowe.
3. Spółka cywilna.
4. Firma i prokura.
5. Spółka jawna: pojęcie i zasady działania
6. Spółka partnerska: pojęcie i zasady działania.
7. Spółka komandytowa: pojęcie i zasady działania.
8. Spółka komandytowo-akcyjna: pojęcie i zasady
działania
9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: pojęcie,
powstanie, organy i ich kompetencje, kapitał
zakładowy i jego rola, prawa i obowiązki
wspólników, odpowiedzialność członków zarządu,
wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja
spółki.
10. Spółka akcyjna: pojęcie sposoby założenia S.A.,
organy i ich kompetencje, kapitał zakładowy,
pojęcie i rodzaje akcji, prawa i obowiązki
akcjonariuszy, rozwiązanie i likwidacja spółki.
Ustawa z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym, Dz.U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 z późn. zm.
Ustawa z 23.04.1964r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16,
poz. 93 z późn. zm.
Ustawa z 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych,
Dz.U nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
M.Kurleto, Podstawowe wiadomości z prawa
gospodarczego dla średnich i małych przedsiębiorców,
Wyd. UJ, Kraków 2002.
Nie dotyczy

