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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Podstawy prawa

Kod
przedmiotu FIRsd-1-1,1

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Kierunek
studiów finanse i rachunkowość

Specjalność -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Punkty ECTS
Wykłady Ćwiczenia

Stacjonarne
1 1 15.0 15.0 3.0

Suma 15.0 15.0 3.0

Poziom

studiów
I stopnia



Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr P. Kukuryk

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Brak

Założenia i cele
przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu
prawa polskiego. Zakresem analiz objęto problematykę źródeł prawa oraz podstawowe
kwestie z zakresu poszczególnych gałęzi prawa: konstytucyjnego, karnego,
administracyjnego oraz cywilnego wraz z zarysem właściwych procedur sądowych.

Prowadzący
zajęcia

dr Piotr Kukuryk,
dr Ewa Plebanek

Egzaminator/
Zaliczający

dr Piotr Kukuryk,
dr Ewa Plebanek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich, w tym:

godz.:
34.0

ECTS:
1.4

godz.:
22.0

ECTS:
0.9

Udział w wykładach (godz.) 15 9

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 9

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 2

Udział w egzaminie (godz.) 2 2

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
41.0

ECTS:
1.6

godz.:
53.0

ECTS:
2.1

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 20 25

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do:
ćwiczenia (godz.) 10 15

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 11 13

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0



Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
75.0

ECTS:
3.0

godz.:
75.0

ECTS:
3.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
ma podstawową wiedzę o podstawach prawa
powszechnie obowiązującego i źródłach jego
obowiązywania, wraz z systemem

FIR_W01

egzamin
pisemny (W)

W2 ma podstawową wiedzę o systemie prawa cywilnego FIR_W01

W3 ma podstawową wiedzę o systemie prawa karnego FIR_W01

W4 ma podstawową wiedzę o systemie prawa
administracyjnego FIR_W01

W5
ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania systemu
prawa powszechnie obowiązującego, wraz z instytucjami
ochrony prawnej

FIR_W05

W6 ma wiedzę o normach i regułach prawnych związanych z
finansami FIR_W07

W7
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
prawa powszechnie obowiązującego FIR_W08

Umiejętności

U1
potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki
podejmowanych działań w ramach obowiązującego
prawa

FIR_U03

odpowiedź,
(W),
kolokwiumpotrafi prawidłowo identyfikować i interpretować



U2 zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z
dyscypliny naukowej prawa, właściwej dla kierunku
finansów i rachunkowości

FIR_U01

Kompetencje społeczne

K1 jest gotów do właściwego wypełnienia roli społecznej
przedsiębiorcy i osób z nimi kooperujących FIR_K04 udział w

dyskusji,
(W), test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

K2
jest gotów do ciągłego uczenia się i uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych

FIR_K01

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia,  rozwiązywanie zadań i kazusów
problemowych, praca w grupach, dyskusja z prowadzącym

Treści programowe
Wykłady

Wykłady 

1. Zarys prawoznawstwa 

2. Naczelne zasady prawa konstytucyjnego 

3. Źródła prawa powszechnie obowiązującego 

4. Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej 

5. System sądownictwa powszechnego 

6. Materialne prawo administracyjne 7. Prawo karne materialne 

8. Zarys postępowania karnego 

9. Prawo cywilne       

9.1.  Podmioty prawa cywilnego      

9.2.  Przedmiot stosunków cywilnoprawnych       

9.3.  Czynności prawne       

9.4.  Zarys prawa rzeczowego       

9.5.  Zarys prawa zobowiązań       

10.   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych       

11.   Zarys postępowania cywilnego 

ćwiczenia

Rozwiązywanie kazusów i zagadnień problemowych z prawa: 



1. konstytucyjnego 

2. administracyjnego 

3. karnego 

4. cywilnego 

5. pracy i ubezpieczeń społecznych 
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria
oceny
osiągania
przez
studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

1. Test pisemny (kolokwium 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową
odpowiedź przyznawany jest 1 punkt): 

0-7 pkt: ndst;

8-9 pkt: dst; 

10 pkt: +dst; 

11-12: pkt db; 

13 pkt: +db; 

14-15 pkt: bdb

2. Ustne odpytanie: 

bdb - wyczerpujące odpowiedzi na 3 zadane pytania

db+  - wystarczające, choć niekompletne odpowiedzi. Dwie odpowiedzi powinny być
kompletne

db  - wiedza podstawowa, wymagająca uzupełnienia. Przynajmniej jedna odpowiedź jest
kompletna 

dst+ - wiedza elementarna w każdym zadanym obszarze 

dst - wiedza zawierająca znaczące braki, ale zaświadczająca o elementarnej wiedzy
odpowiadającego. Student nie wykazuje wiedzy w jednym obszarze, ale posiada
przynajmniej rozbudowaną wiedzę przy dwóch pozostałych zagadnieniach 

ndst - student nie przystąpił do ustnego odpytania, lub nie wykazał się wiedzą świadczącą
o chociażby elementarnej wiedzy związanej z prawem handlowym 

3.  Aktywność podczas zajęć: student uzyskał odpowiednią liczbę punktów ustalonych
przez prowadzącego, za rozwiązanie kazusu, lub/i odpowiedź na zadany problem
teoretyczny, lub/i zaproponowane rozwiązanie problemu praktycznego, 5 punktów: bdb 4
punkty: db+ 3 punkty: db 2 punkty: dst+ 1 punkty: dst ndst – student nie uczęszczał na
zajęcia lub podczas zajęć nie wykazał się aktywnością w żadnym polu, wskutek czego  nie
uzyskał żadnych punktów

Forma i warunki zaliczenia

Forma i

Egzamin pisemny Ocena z egzaminu będzie oparta wyłącznie o test wyboru (50% wagi
oceny końcowej). Ocena z zaliczenia będzie oparta o wybrane przez prowadzącego metody
weryfikacji wiedzy, w szczególności kolokwia, ustne odpytania oraz aktywność podczas



warunki
zaliczenia
przedmiotu

zajęć (50% wagi oceny końcowej). Obie ww. oceny muszą być pozytywne. W razie
uzyskania granicznych wyników działań arytmetycznych, decydujące znaczenie ma ocena z
egzaminu. Np. egzamin 3,5; zaliczenie 5,0, wówczas student otrzymuje ocenę 4,0.
Odwrotnie: Egzamin 5,0, zaliczenie 3,5 – ocena końcowa 4,5.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów (najnowsze wydanie)

2. P. Wiatrowski (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa 2010

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2017

2. J. Kuchciński (red.), Zarys prawa, Warszawa 2016

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst aktualny)

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy
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