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OPlS MODUŁU KSZTAŁCENIA
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na kierunku prawo
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l,

lnformacje ogólne

1.

Nazwa modułu zajęc/pzedmiotu

-

Polskie publiczne prawo gospodarcze

2.

Kod modułu zajęć/pzedmiotu

/

PoInisches Wirtschaftsverwaltungsrecht

-

36-MR-PPPG-pj-s

3.

Rodzaj modułu zajęćlprzedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny)

-

fakultatywny

ą. Kierunek studiów Prawo

5.

Poziom kształcenia (l lub ll stopień, jednolite studia magisterskie)

-

studia magisterskie

6.

Profil kształcenia (ogólnoakademicki

/

praktyczny)

-

ogólnoakademicki

7,

Rok studiów (jeŚli obowiązuje)

-

trzeci

8.

Rodzaje zĄęćiliczba godzin (np.: 15 h W 30 h ĆVu

-

30 godzin wykładu

9.

Liczba punktów ECTS

-

3 punkty ECTS

10.

lmię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) / prowadzących

zĄęcia-

Prof. dr hab, Bożena Popowska, bozenapopowska@op.pl

11,

Język wykładowy

-

po!ski

12.

Moduł zajęc i pzedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości]/ nie)

nie

r.

l|. lnformacje szczegółowe

1. Cele modułu zajęólpzedmiotu
Dogłębne przyswoje n ie przez studenta wiedzy z za kres u o bowiązuj ącego
polskiego administracyjnego prawa gospodarczego.

2.

\Ąń7magania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych fieśli

obowiązują)'

lĄmagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywan

ian

fun kcjonowania, interpretowania i stosowan ia obowiązującego prawa

polskiego, odpowiadająca treści, ksźałceniamodułu Prawoznawstwo oraz
wiedza z zakresu prawa administracyjnego, odpowiadająca treści
kształcenia mod ułu Polskie prawo administracyjne.
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji
społecznych.

3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla

kierunku

studiow

SymboI EK dla
modułu

zaiećlorzedmiotu
PAPG_o1

po zakończeniu modułu
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Symbole EK dla
kierunku studiów

Vlfi aśnićistotę i funkcje polskiego administracyjnego
prawa gospodarczego w rodzimym systemie
prawnym oraz funkcje adm inistracj i gospodarczej w

K_W01-04, K_W07,

svstemie qospodarczvm
Objaśnićpodstawowe pojęcia polskiego adm nistracyj nego
prawa gospodarczego i nauki polskiego
administracyjnego prawa gospodarczego oraz
scharakteryzować jego instytucje prawne z odwołaniem do

K_U01

i

PAPG_02

K_W03, K_W15,
K*U06

aktualnvch pooladów doktrvnv i ozecznictwa

PAPG_o3

PAPG 04
PAPG_o5

PAPG 06

PAPG*07

PAPG_08

Scharakteryzować historyczne i
ustrojowe podstawy polskiego administracyjnego
prawa gospodarczego oraz wyjaśnic zasady jego

stanowienia
Odnaleźć podstawy prawne określonych instytucji
prawnych polskiego administracyjnego prawa

oosnodarczeoo

Pzeprowadzić interpretację odpowied niego pzepisu

polskiego administracyjnego prawa gospodarczego

w oparciu o pzviete metodv i requłv wvkładni

Zastosować odpowiednie przepisy polskiego
administracyjnego prawa gospodarczego, a w
szczeqólności rozwiazać casus
Komunikować się w języku prawnym i prawniczym z
zakresu polskiego administracyjnego prawa
gospodarczego i nauki polskiego administracyjnego
Drawa oosDódarczeoo
Zaprezentować i uzasadnić pisemne lub ustne
stanowisko w zakresie stosowania polskiego
administracvineoo orawa oosoodarczeoo

(

W06-10,

K

U07

K_W011, K*U01-03,
U10

K

K_W012, K_U01,
K_U04
K_W013, K_U0,1-02,

K

U05

K_W014, K_U01-02,
K_U06
K_W01_,t6, K_U08-10

4. Treścikształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęćlpzedmiotu

Opis treścikształcenia mod ułu zajęć/przedmiotu
stota i zakres polskiego adm inistracyjnego prawa
oosoodarczeoo
Podstawy ustĄu społeczno - gospodarczego RP.
svstem źródełprawa
lntegracja Polskiz Unią Europejską. Wpływ prawa
europejskiego na treśćpolskiego administracyjnego
Drawe oosoodarczeoo
U stroj aparatu ad m nistracji gospodarczej. Partnerzy
administracii oosoodarczei
Funkcje ad ministracji gospodarczej. Formy i metody
działania organów administracji publicznej w sprawach
oosoodarczvch
Zasady podejmowania i wykonywania działal ności
oosoodarczei
Podejmowanie działalnościgospodarczej oraz kontrola i
nadzór państwa na rynkach finansowych
Podejmowanie i wykonywanie oraz regulacja działalności
qospodarczei na rynkach infrastrukturalnych
l

i

Symbol/symbole
Ek dla modułu
zaieć/orzedmiotu

PAPG _01-03,
PAPG 07

PAPG

01_04

PAPG_o1-04
PAPG*o1-04
PAPG_o1_08

PAPG 01-08
PAPG_o1-08
PAPG_o1-08

Działalnośćgospodarcza sektora państwowego

PAPG

Gospodarka komunalna

PAPG_o1-08

Ochrona konkurencji i konsumentów

PAPG

Udzielanie oraz nadzorowanie pomocy publicznej

PAPG_o1-08

5. Zalecana

-

01_08

0,1-08

literatura:

Literaturapodstawowa:

Bożena Popowska (red.), Publiczne prawo gospodarcze" Zagadnienia ustĄowe,
materialnoprawne i proceduralne, StruWura wykładu oraz materiały źródłowe, Poznań
2006

Bożena Popowska, Michał Stzelbicki (red.): Publiczne prawo gospodarcze. Częśó
ogóIna oraz prawo działalnościgospodarczej, Poznań 2O09

Kazimierz Stzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wydanie 6, (V$dawnictwo
Prawnicze Lexis Nexis) Warszawa 2011
Cezary Banasiński, Kzysztof Glibowski, Hanna Gronkiewicz - Walź, Kzysztof
Jaroszyński, Remigiusz Kaszubski, Paweł Widawski, Marek Wierzbowski, Prawa
gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wydanie 4, (\Ał!dawnictwo
Prawnicze Lexis Nexis) Warszawa 2015
Andzej Borkowski, Adam Chełmoński, Maciej Guziński, Karol Kiczka, Leon Kieres,
Marek Szydło, Tadeusz Kocowski: Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia
Limited, (Wrocław) 2009

-

Literatura uzupełniająca:

Andzej Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck (,,Studia Prawnicze"),
Warszawa 2011
Rafał Blichaz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2015

Zofia Snaźyk, Adam Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, wydanie 6, C,H.Beck,
Warszawa 2015
Cezary Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, wydanie
4 zmienione, (\Afudawnictwo Prawnicze Lexis Nexis) Warszawa 2011
Jan Olszewski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, wydanie 2, C.H.Beck, Warszawa
2012
Stanisław Hoc, Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia, wydanie

-

Warszawa2013
Marian Zdyb, Wspolnotowe o polskie publiczne prawo gospodarcze (Tam l oraz ll),
Wolters Kluwer 2008
Janina Ciechanowicz-Mclean, Andzej Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne.
Zarys wykładu, (Vlłdawnictwo Prawnicze Lexis Nexis)Warszawa 2001
J ezy Kowa ls ki, Polskle p raw o g o sp o d a rcz e p u b l i cz n e, War szaw a 2007
3,

6, lnformacja o tym, gdzie mozna zapoznaó się
laboratorium, itp.:

z

materiałami do zajęc, instrukcjami do

Strona nternetowa Kated ry P u bl icznego Prawa Gospodarczego
Biblioteka UAM, Biblioteka i czytelnia \Ąłdziału Prawa iAdministracji UAM
i

lll. lnformacje dodatkowe

1.

Metody iformy prowadzenia zajęó umożliwiające osiągnięcie załoźonych EK (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwedla opisywanego modułu lub/izaproponować inne)

Metody i formy prowadzeni a zĄęć

1/

\Afukład z prezentaĄą multimedialną wybranych zagadnień
Mfu

kłarl konwersatorvi nv

r'

\A,!kład problemowy

Dvskusia
praca z tekstem
Metoda analizv pzvpadków
uczenie problemowe (problem-based learning)
G

ra dvdaktvczna/svm ulacvi na

Rozwiazvwanie zadań
Metoda ćwiczeniowa

{no. :

obliczeniowvch. ańvstvcznvch. praktvcznvch)

Metoda laboratorvina

Metoda badawcza (dociekania naukoweoo)
Metoda warsztatowa
Metoda proiektu

pokaz i obsenracia
Demonstracie dźwiekowe illub video
Metody aktywizujące (np.: ,,buza mózgóW', technika analizy SWOT, technika dzewka
decvzvineoo, metoda 'kuli śnieoowei". konstruowanie ..mao mvśłi")
praca w oruoach
lnne (iakie?)

2.

-

Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwedla danego EK lub/izaproponować inne)
Symbole
EK dla modułu zajęćlprzedmiotu

Sposoby oceniania
Egzamin pisemny
Eqzamin ustnv
Eozamin z .,otwańa ksiażka"
kolokwium oisemne
kolokwium ustne
Test

Proiekt
Esei
Raooń
prezentacia multimedialna
Eqzamin praktvcznv (obserwacia wvkonawstwa)
Pońfolio
lnne (iakie?) -

01

do

08

l/

)/

l/

3.

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Przygotowanie do zajęć

o

c

oo)
J

o
(§
co
(§

E

G

o

(§

30
15

Czytanie wskazanej literatury

Pzygotowanie pracy pisemnej, rapońu,
nrezentacii demonstracii. ito.
Pzygotowanie projektu
Ptzygotowanie pracy semestral nej

Pzygotowanie do egzaminu l zaliczenia

45

L

(L

lnne (|akie?) -

SUMA GoDZlN

90

L|CZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU

ZAJĘĆIPRZEDMloTU

" proszę wskazać

inne

4.

3

z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwedla opisywanego modułu lub/i zaproponować

Kryteria oceniania wg skalistosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db;4,0):
dostateczny plus (+d51, 3,5;,

dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0)

:

-.,łłĘ§,"drłd"A.fu.r
prof. dr n"U.

eoż\n" Popo*rkr

