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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo działalności gospodarczej ZAO

Kod ECTS

13.3.0664
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Chemii Chemia forma niestacjonarne (zaoczne)

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Andrzej Powałowski; dr Agnieszka Grygier; prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 18 godz.

Liczba punktów ECTS

2
zajęcia - 18 godz.
konsultacje - 5 godz.
praca własna studenta - 27 godz.

RAZEM: 50 godz. - 2 ECTS

Termin realizacji przedmiotu

2020/2021 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

esej
Podstawowe kryteria oceny

Brak wymogów
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Sposób weryfikacji przyswojonej wiedzy:
Wiedza studenta jest weryfikowana w czaie oceny eseju, który stanowi zaliczenie przedmiotu (K_W02, K_W08, K_W15)
Sposób weryfikacji nabycia umiejętności:
Umiejętności studenta są weryfikowane poprzez oceję eseju, który stanowi zaliczenie przedmiotu (K_U01, K_U08)
Sposób weryfikacji nabycia kompetencji społecznych:
Kompetencje społeczne są weryfikowane poprzez obserwację studenta na zajęciach oraz w czasie konsultacji (K_K07)
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymogów

B. Wymagania wstępne
Brak wymogów

Cele kształcenia

Cel przedmiotu stanowi zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa działalności gospodarczej. Celem przedmiotu jest także
przedstawienie podstawowych zagadnień prawnych regulujących zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, przedstawienie jej
rodzajów oraz wymogów stawianym przedsiębiorcom, jak i przedstawienie szczegółowych dziedzin wykonywania działalności gospodarczej z
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zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa zamówień publicznych. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z
zagadnieniami ochrony praw konsumentów jako uczestników obrotu gospodarczego.

Treści programowe

1. Podstawy prawne wykonywania działalności gospodarczej
2. Formy organizacyjnoprawne wykonywania działalności gospodarczej
3. Zasady rejestracji przedsiębiorców
4. Wymogi związane z podejmowaniem działalności gospodarczej
5. Zasady wykonywania działalności gospodarczej
6. Reglamentacja działalności gospodarczej
7. Prawo ochrony konkurencji
8. Publicznoprawna ochrona praw konsumentów
9. Prawo zamówień publicznych

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz,  C. Kosikowski, wyd. 7, Warszawa 2013
2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,  M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2013
3. Prawo ochrony konkurencji, A. Powałowski, Warszawa 2015
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
1. Leksykon prawa gospodarczego publicznego, 100 podstawowych pojęć, pod. red. A. Powałowskiego, wyd. 3, Warszawa 2015
2. Prawo gospodarcze publiczne, pod. A. Powałowskiego, Warszawa 2015
B. Literatura uzupełniająca
1. Prawo w działalności gospodarczej, G. Michniewicz, Warszawa 2012

Kierunkowe efekty kształcenia

K_ W02 -operuje rozszerzoną i pogłębioną wiedzą w
zakresie podstawowych działów chemii;
K_W08 - wykazuje się znajomością teoretycznych metod
obliczeniowych i informatycznych stosowanych do
rozwiązywania problemów z chemii;
K_W15 - formułuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju
wybranych form indywidualnej przedsiębiorczości
umożliwiającej wykorzystanie wiedzy z nauk ścisłych
K_U01 - planuje i realizuje eksperymenty chemiczne o
średnim stopniu złożoności
K_U08 – przygotowuje i prezentuje wystąpienia ustne z
różnych dziedzin chemii i nauk pokrewnych w języku
polskim i angielskim, wykorzystując nabytą wiedzę i
umiejętności oraz różnorodne źródła informacji naukowej
K_K07 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 

Wiedza

Student potrafi wyjaśnić na czym polega wykonywanie działalności gospodarczej;-
zna i potrafi przedstawić przedmiot wykonywania działalności gospodarczej ;- zna i
potrafi przedstawić rodzaje działalności gospodarczej;- zna i potrafi przedstawić
warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;- zna i potrafi
przedstawić zasady rejestracji działalności gospodarczej;- zna i potrafi przedstawić
rodzaje przedsiębiorców;- zna i potrafi przedstawić rodzaje i środki reglamentacji
działalności gospodarczej;- zna i potrafi przedstawić reguły ochrony konkurencji i
konsumentów oraz zasady i środki udzielania zamówień publicznych.

Umiejętności

Student potrafi dokonać analizy dostępnych sposobów wykonywania działalności
gospodarczej;- potrafi dokonać rejestracji działalności gospodarczej;- potrafi
dokonać wykładni prawa z zakresu wykonywania działalności gospodarczej; potrafi
dokonać analizy dostępnych form wykonywania działalności gospodarczej; potrafi
dokonać analizy warunków wykonywania działalności gospodarczej,  - potrafi
zastosować reguły ochrony praw konsumenta, - potrafi wyjaśnić zasady udzielania
zamówień publicznych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student umie komunikować innym informacje o zagadnieniach i problemach
prawnych z zakresu prawa wykonywania działalności gospodarczej, ochrony
konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych.

Kontakt

anpo@prawo.ug.edu.pl
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