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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S2-IST-102 

Nazwa przedmiotu Prawo handlowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Commercial Law 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu 

Koordynator przedmiotu Dr hab. Łukasz Wojcieszak 

Zatwierdził prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 1 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

15     
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza     W01 
Ma podstawowa wiedzę z zakresu regulacji prawnych 
transporcie, spedycji o obsłudze celnej w tym normaliza-
cji, ubezpieczeń opakowalnictwa, strategii dostaw 

IST2_W08 
 

Umiejętności U01 
Potrafi wykorzystać znane regulacje prawne( krajowe i 
międzynarodowe) w obszarze transportu 

IST2_U21 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i zna możliwości ich podnoszenia (poprzez 
studia drugiego stopnia i trzeciego stopnia, studia pody-
plomowe, kursy zawodowe). 

IST2_K01 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

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 zakładania i funkcjonowania spółek.  
 

2. Spółki kapitałowe  (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), jej cechy i 
charakter, zasady ich zakładania i funkcjonowania. Tworzenie spółki handlowej, wa-
runki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku (rejestracja, prowa-
dzenie rachunkowości itd.)), obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, 
prowadzenie rachunkowości itd.), zakładanie i funkcjonowanie spółki handlowej (wy-
brane zagadnienia).  

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

4. Problematyka upadłości przedsiębiorstwa. 
 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

U01   X    

K01      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Pozytywne zaliczenie kolokwium, uzyskanie ponad 50% 
punktów. 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
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Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

17 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

0,7 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,3 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 
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