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Nazwa i kod przedmiotu Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym, Z:99215U0

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Mariusz Zaborowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Mariusz Zaborowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty 
gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów 
administracji gospodarczej. Student poznaje zagadnienia i uregulowania związane z zasadami udzielania 
zamówień publicznych, jak i nabywa umiejętności poruszania się i uczestnictwa w rynku zamówień 
publicznych.

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Umie zinterpretować podstawowe 
zasady prawne i organizacyjne 
funkcjonowania podmiotu 
gospodarczego

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązania problemów 
związanych z zawodem

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Uzyskuje wiedzę niezbędną do 
zainicjowania własnej działalności 
gospodarczej

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach różnych modułów

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Poznaje zasady funkcjonowania 
podmioty gospodarczego oraz 
jego rozliczania

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Określenie pojęcia i istoty prawa;
Pojęcie czynności prawnej;
Wybór formy działalności gospodarczej;
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;
Spółki prawa handlowego;
Umowy w obrocie gospodarczym i ich klasyfikacja;
Przekształcanie się spółek;
Łączenie się i podział spółek;
Uregulowania prawne związane z zamówieniami publicznymi
Historia Zamówień publicznych;
Zasady udzielania zamówień publicznych;
Rynek zamówień publicznych w Polsce;
Rola zamówień publicznych i wpływ na przedsiębiorcę;
Podstawowe tryby przetargowe;
Środki ochrony prawnej przysługujące przedsiębiorcy

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium sprawdzające 60.0% 70.0%
Obecność 90.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, 2010
Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. 
nr 94, poz.1037);
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. 
(Dz. U. nr 173, poz. 1807);
Kidyba A., Prawo handlowe, C.H.Beck, Warszawa 2012;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
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Uzupełniająca lista lektur  

 
Andrzej Panasiuk, Prawno-ekonomiczne aspekty systemu zamówień 
publicznych wpływające na ograniczenie swobody kontraktowania, 
Bydgoszcz-Warszawa 2005;
Arkadiusz Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Poznań 2008

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 
Umowy gospodarcze
W jakiej formie zawiązuje się umowy spółek kapitałowych?
Czym się różnią spółki osobowe prawa handlowego od spółek kapitałowych?
Co to jest przetarg?

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


