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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I KARTA PRZEDMIOTU 

CEL PRZEDMIOTU 

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień prawnych, w tym dotyczących 

działalności gospodarczej. 

C2. Nabycie umiejętności rozumienia systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość naczelnych organów państwa. 

2. Podstawy wiedzy o społeczeństwie. 

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK 1 – zna podstawowe pojęcia prawne, 

EK 2 – rozumie i potrafi dokonać podstawowej wykładni przepisów prawa, 

EK 3 – zna podstawowe aspekty prawa cywilnego i administracyjnego i potrafi stosować wybrane przepisy 

dotyczące działalności gospodarczej, 

EK 4 – posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących 

rozwiązywanego zadania. 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć - WYKŁAD 

W 1, 2 – Ogólne zagadnienia prawne. 2 h 

W 3, 4 – Rodzaje aktów normatywnych 2 h 

W 5, 6 – Budowa normy prawnej, wykładnia prawa. 2 h 

W 7, 8 – Omówienie wybranych dziedzin prawa – prawo administracyjne... 2 h 

W 9, 10 – Omówienie wybranych dziedzin prawa – prawo cywilne. 2 h 

W 11, 12 – Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej. 2 h 

W 13, 14, 15– Podstawy prawa Unii Europejskiej 3 h 

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: 

PODSTAWY PRAWA 

Fundamentals of law 

 
Kierunek: 

Inżynieria Materiałowa 
 

Kod przedmiotu: IM.F.O.7 

Rodzaj przedmiotu: 

Ogólny nietechniczny 

do wyboru 

Poziom studiów: 

studia I stopnia 

forma studiów: 

 studia stacjonarne 

Rok: II 

Semestr: III 

Rodzaj zajęć: 

Wyk.  

Liczba godzin/tydzień: 

1W 

Liczba punktów: 

1 ECTS 
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NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

 

1. – wykład z użyciem prezentacji multimedialnych 

 

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA) 

 

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - zaliczenie na ocenę* 

 

 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z prowadzącym 

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 

 

15W    15h 

                       10 h 

 

Suma                      25 h 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

DLA PRZEDMIOTU 
                      1 ECTS 

 

 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

 
1. Muras Z.: Podstawy prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2008 

2. Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem, Seria Twoje Prawo, Wydanie 15, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010 

3. Baza danych aktów prawnych ISAP Sejm RP: http://isap.sejm.gov.pl/ 

4. Baza danych aktów prawnych UE: http://europa.eu/documentation/legislation/index_pl.htm 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

1. mgr Marek Rembisz 

 

 

Efekt 

kształcenia                 

Odniesienie danego 

efektu do efektów 

zdefiniowanych                    

dla całego programu 

Cele 

przedmiotu 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposób 

oceny 

EK1 K_W32 C1 W 1-4, 9-15 1 
F1 

F2 

EK2 
K_W32 

K_U14 
C2 W 5-8 1 

F1 

F2 

EK3 

K_W32 

K_U14 

K_K05 

C1,C2 W 7-12 1 
F1 

F2 

EK4 

K_U01 

K_K01 

K_K02 

C1, C2 W 9-10, 13-15 1 
F1 

F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bookmaster.pl/podstawy,prawa/muras,zdzislaw/ksiazka/243113.xhtml
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II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY 

 

 
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt 1 

Student zna podstawowe 

pojęcia prawne 

Student nie zna 

podstawowych pojęć 

prawnych 

 

Student zna niektóre 

podstawowe pojęcia 

prawne, będące 

przedmiotem zajęć 

 

Student zna 

podstawowe pojęcia 

prawne będące 

przedmiotem zajęć 

Student bardzo dobrze 

zna podstawowe 

pojęcia prawne i 

potrafi zaprezentować 

przykłady 

 

Efekt 2 

Student rozumie i potrafi 

dokonać podstawowej 

wykładni przepisów 

prawa 

Student nie rozumie i 

nie potrafi dokonać 

podstawowej wykładni 

przepisów prawa 

 

Student częściowo 

rozumie i potrafi 

dokonać podstawowej 

wykładni przepisów 

prawa – zna niektóre z 

podstawowych 

rodzajów wykładni 

Student rozumie i 

potrafi dokonać 

podstawowej wykładni 

przepisów prawa – zna 

podstawowe rodzaje 

wykładni  

Student bardzo dobrze 

rozumie i potrafi 

dokonać podstawowej 

wykładni przepisów 

prawa – zna 

podstawowe rodzaje 

wykładni i potrafi 

zaprezentować własne 

przykłady 

Efekt 3 

Student zna podstawowe 

aspekty prawa cywilnego 

i administracyjnego i 

potrafi stosować 

wybrane przepisy 

dotyczące działalności 

gospodarczej 

Student nie zna 

podstawowych 

aspektów prawa 

cywilnego i 

administracyjnego i nie 

potrafi stosować 

wybranych przepisów 

dotyczących 

działalności 

gospodarczej  

Student zna niektóre 

podstawowe aspekty 

prawa cywilnego i 

administracyjnego 

 

Student zna 

podstawowe aspekty 

prawa cywilnego i 

administracyjnego i 

potrafi stosować 

wybrane przepisy 

dotyczące działalności 

gospodarczej 

Student bardzo dobrze 

zna podstawowe 

aspekty prawa 

cywilnego i 

administracyjnego i 

potrafi stosować 

wybrane przepisy 

dotyczące działalności 

gospodarczej, z 

podaniem przykładów 

 

Efekt 4 

Student posiada 

umiejętność korzystania 

ze źródeł literaturowych 

oraz zasobów 

internetowych 

dotyczących 

rozwiązywanego zadania 

Student nie posiada 

umiejętności 

korzystania ze źródeł 

literaturowych oraz 

zasobów internetowych 

dotyczących 

rozwiązywanego 

zadania 

Student posiada 

częściową umiejętność 

korzystania ze źródeł 

literaturowych oraz 

zasobów internetowych 

dotyczących 

rozwiązywanego 

zadania 

Student posiada 

umiejętności 

korzystania ze źródeł 

literaturowych oraz 

zasobów internetowych 

dotyczących 

rozwiązywanego 

zadania 

Student posiada bardzo 

dobrą umiejętność 

korzystania ze źródeł 

literaturowych oraz 

zasobów internetowych 

dotyczących 

rozwiązywanego 

zadania 

 

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa wraz z:  

- programem studiów,  

- instrukcjami,  

- harmonogramem odbywania zajęć  

są dostępne na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej WIPMiFS  

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu. 

 


