Poznań, dnia 15 LISTOPADA 2018 r.

Prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Wydziała Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
dla przedmiotu Polskie prawo spółek na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu:
Podstawy prawa prywatnego (Polskie prawo spółek)
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu:
36-PPS-pj-s
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy albo fakultatywny):
obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
prawo
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Jednolite studia magisterskie (5 letnie)
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki/praktyczny):
ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje):
trzeci
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) 30 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
3 punkt ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*)
prowadzących zajęcia:
Wykład:
prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa; moskwa@amu.edu.pl
11. Język wykładowy
j. polski
12. Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning( (tak [częściowo/w całości}/ nie
nie
* proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu:
Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego polskiego prawa spółek
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2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) Wiedza z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza znajomość części ogólnej prawa
cywilnego i części ogólnej zobowiązań odpowiadająca modułowi Polskie Prawo
Cywilne.
b) Znajomość treści i problematyki Ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odpowiadająca modułowi Polskie Prawo
Administracji Gospodarczej
c) Wiedza z zakresu europejskiego prawa spółek omawiana na module Prawo Unii
Europejskiej.
d) Znajomość problematyki rejestracji spółek, firmy i prokury omawiana w ramach
modułu Handelsrecht
e) Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku
studiów:
Symbol EK dla
Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu
modułu
osiągnięcia EK student/ka:
zajęć/przedmiotu
PPS_01

PPS_02

PPS_03
PPS_04

PPS_05

PPS_06

PPS_07

Wyjaśnić istotę i funkcje polskiego prawa spółek w
rodzimym systemie prawnym
Objaśnić ważne pojęcia polskiego prawa spółek i
scharakteryzować poszczególne rodzaje spółek
(osobowe i kapitałowe) oraz omówić związane z
nimi instytucje prawa spółek
Odnaleźć potrzebny przepis polskiego prawa spółek
w systemie obowiązującego prawa
Przeprowadzić interpretację odpowiedniego
przepisu polskiego prawa spółek
Zastosować odpowiedni przepis KSH, a w
szczególności rozwiązać casus związany z prawem
handlowym
Komunikować się w języku prawnym i prawniczym z
zakresu polskiego prawa spółek
Zaprezentować i uzasadnić pisemne lub ustne
stanowisko w zakresie stosowania polskiego prawa
spółek

Symbole EK dla kierunku
studiów
K_W02, K_W03, K_W07,
K_W14,
K_K12,K_13
K_W07, K_W09,
K_W14,
K_W15,
K_W14,
K_U02, K_U06, K_U10
K_W07, K_W09, K_W14,
K_U02, K_U06, K_U10
K_K10, K_K11
K_W09, K_W14,
K_U02, K_U06,
K_K11,
K_W14,
K_U10,
K_K10,
K_W03, K_W04, K_W07,
K_W10, K_W15,
K_U02, K_U06, K_U10,
K_K10, K_K11, K_K12

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modelu zajęć/przedmiotu:

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu

Symbol/symbole
EK dla modułu
zajęć/przedmiotu

Geneza spółek handlowych, Kodeks handlowy i Kodeks spółek handlowych.

PPS_01-03, PPS
_07

Podmiotowość prawa spółek.

PPS_02-08

Krajowy Rejestr Sądowy, Firma, Prokura, Pełnomocnictwo handlowe.

PPS_02-08
2

Handlowe spółki osobowe a handlowe spółki kapitałowe, spółki jednoosobowe,
spółki w organizacji, rozwiązanie spółki przez sąd, zgoda organu na dokonanie
czynności prawnej przez spółkę.
Spółka jawna – pojęcie, powstanie, reprezentacja, prowadzenie spraw,
odpowiedzialność za zobowiązania, majątek, pojęcie udziału, przyczyny
rozwiązania, likwidacja.
Spółka partnerska – pojęcie, powstanie, reprezentacja, odpowiedzialność
partnera, zarządzanie, rozwiązanie i likwidacja.
Spółka komandytowa – pojęcie, powstanie, status prawny komandytariusza i
komplementariusza, atypowe spółki komandytowe, rozwiązanie i likwidacja.
Spółka komandytowo – akcyjna – pojęcie, powstanie, status prawny
akcjonariusza i komplementariusza, rada nadzorcza, walne zgromadzenie oraz
rozwiązanie i likwidacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – umowa spółki, charakter prawny,
kapitał zakładowy (podwyższenie i obniżenie), udziały, prawa i obowiązki
wspólników, zarząd, organy kontroli, zgromadzenie wspólników, zaskarżanie
uchwał, zmiany umowy, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja
Spółka akcyjna – charakter prawny, powstanie, statut, kapitał zakładowy, pojęcie
akcji, organy, rozwiązanie i likwidacja.
Zasady ogólne łączenia, podziału i przekształcenia spółek.

PPS_02-08

PPS_02-08
PPS_02-08
PPS_02-08
PPS_02-08

PPS_02-08

PPS_02-08
PPS_02-08

5. Zalecana literatura:
Literatura podstawowa:
red. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, 2017
Literatura uzupełniająca:
S. Sołtysiński, A. Szumański, J. Szwaja, A. Szajkowski, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, komplet tomów, 2010-2015
red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, 2015
red. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, 2012
M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, 2018
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 20, 2018
red. J. A. Strzępka, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, 2015,
red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych, t. 1 i 2, 2011, t. 3, 2013
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 14, 2017
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekazuje
prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę
wskazać z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny

✔

Wykład problemowy
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Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne)
Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania

PPS
_01

PPS
_02

PPS
_03

PPS
_04

PPS
_05

PPS
_06

PPS
_07

PPS
_08

Egzamin pisemny

X

X

X

X

X

X

X

X

Egzamin ustny

X

X

X

X

X

X

X

X

Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …
4

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30 godzin wykładu

Przygotowanie do zajęć

10 godzin

Czytanie wskazanej literatury

10 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

40 godzin

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

90 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

3 punkty

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Wykładowca:
……………………………………..
prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa
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