
Załącznik nr 7 

do Zarządzenia Rektora nr 10/12 

z dnia 21 lutego 2012r.  

 

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu  

Nazwa modułu Prawo handlowe 

Nazwa modułu w języku angielskim Commercial Law 

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Transport 

Poziom kształcenia II stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność  

Jednostka prowadząca moduł 

Centrum Dydaktyczno – Badawcze Ochrony 

Własności Intelektualnej, Katedra Pojazdów 

Samochodowych i Transportu 

Koordynator modułu Dr hab. Łukasz Wojcieszak 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  przedmiot obowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć język polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

semestr pierwszy 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne  
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  nie (pisemne kolokwium zaliczeniowe) 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 1 

 

Forma prowadze-
nia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 10  - - - 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi prawa handlowego. 
Zapoznają się ono z rodzajami spółek handlowych, sposobem ich finansowania, zakresem 
odpowiedzialności oraz sposobem zakładania i bieżącego funkcjonowania spółek handlo-
wych. Istotne jest także zapoznanie studenta z warunkami prowadzenia działalności na ryn-
ku przewoźników. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma pro-
wadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów kie-
runkowych 

odniesienie do 
efektów ob-
szarowych 

W_01 

Student posiada odpowiednią wiedzę o różnych 
formach spółek handlowych oraz o zasadach ich 
zakładania i funkcjonowania. Student zna warunki i 
formalności dotyczące prowadzenia działalności na 
rynku. Zna ogólne obowiązki spoczywające na 
przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunko-
wości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsię-
biorstwa. 

wykład KW_08 

T2A_W08 
T2A_W11 

InzA_W03 

U_01 

Student potrafi wyszukiwać źródła informacji na 
temat zagadnień związanych z prawem spółek han-
dlowych, potrzebnych w działalności transportowej. 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z tego zakre-
su. 

wykład KW_08 

T2A_W08 
T2A_W11 

InzA_W03 

K_01 

Student ma świadomość zagrożeń wynikających z 
niestosowania prawa i wynikającej z niego odpowie-
dzialności prawnej. 

wykład KW_08 

T2A_W08 
T2A_W11 

InzA_W03 

K_02 

Student rozumie konieczność poznawania i prze-
strzegania zmieniających się wymagań w zakresie 
prawa handlowego, zarówno w gospodarstwie do-
mowym jak również w przedsiębiorstwie. 

wykład KW_08 

T2A_W08 
T2A_W11 

InzA_W03 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 

Kodeks spółek handlowych i jego znaczenie. Formy spółek handlowych. 
Zakres odpowiedzialności spółek, konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa. 
Formy spółek handlowych. Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, 
komandytowo-akcyjna), jej cechy i charakter, zasady ich zakładania i 
funkcjonowania. 

W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

2 

Spółki kapitałowe  (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), jej 
cechy i charakter, zasady ich zakładania i funkcjonowania. Tworzenie spółki 
handlowej, warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na 
rynku, obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie 
rachunkowości itd.), zakładanie i funkcjonowanie spółki handlowej (wybrane 
zagadnienia). 

W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

3 
Regulacje dotyczące prowadzenia działalności na rynku. Obowiązki 
przewoźników: rejestracja, prowadzenie rachunkowości, jak również  
konsekwencje 

W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

4 Problematyka upadłości przedsiębiorstwa. 

W_01 
U_01  
K_01 
K_01 



Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium w formie pisemnej. Student otrzymuje pytania z zakresu tematyki omawianej na 
wykładzie. Udziela odpowiedzi. Ocena pozytywna wymaga udzielenie powyżej 50% prawidło-
wych odpowiedzi. Ocena bardzo dobra wymaga udzielenia powyżej 90% prawidłowych odpo-
wiedzi. Dyskusja na ćwiczeniach.  

U_01 
Dyskusja podczas wykładów. Dyskusja z studentem podczas zaliczenia w formie ustnej. 

K_01 
K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych. Rozmowa ze studentem 
w czasie konsultacji. Ocena zaliczenia realizowanego w formie pisemnej 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 10 h 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8 Udział w zaliczeniu 2 h 
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
14h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagają-
cych bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 6 h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 11 h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,4 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 

  Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 11 h 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

0,4 ECTS 
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