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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo papierów wartościowych

Kod ECTS

10.9.1084
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

Podstawowe kryteria oceny

Zgodnie z regulaminem studiów:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i
umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie złożone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z normami z zakresu prawa papierów wartościowych, a także  dotyczącą ich doktryną i judykaturą.
Treści programowe

Omówienie istoty i konstrukcji  „papieru wartościowego” , w szczególności poprzez  przedstawienie koncepcji doktrynalnych dotyczących pojęcia i
klasyfikacji papierów wartościowych.
Analiza regulacji dotyczącej  papierów wartościowych zawartej w kodeksie cywilnym, zwanej "częścią ogólną" papierów wartościowych, a także
konstrukcji "przekazu".
Omówienie i analiza wybranych  normatywnych typów papierów wartościowych,w tym papierów wierzycielskich, udziałowych i towarowych.
Analiza charakteru prawnego oraz funkcji poszczególnych normatywnych typów papierów wartościowych, omówienie unormowań ich dotyczących.
Przedstawienie  wybranych zagadnień dotyczących obrotu papierami wartościowymi i instrumentów finansowych na rynku kapitałowym.

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 2007. 
2. Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa  2014.
3. Szumański A. (red.), Prawo papierów wartościowych, System Prawa Prywatnego, t.  18 i t. 18 suplement
4. Szumański A. (red.) Prawo papierów wartościowych, System Prawa Prywatnego, t.  19
 
Literatura uzupełniająca:
1. L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 2012.
2.  K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Warszawa 2012.
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa
papierów wartościowych, w tym zna unormowania prawne z
tego obszaru.
 

Wiedza

 
Student opanowuje treść norm wskazanych w treściach programowych przedmiotu.

Umiejętności

Student rozumie omawiane normy i umie je zastosować.  Student umie uzupełniać
potrzebne mu wiadomości poprzez korzystanie z orzecznictwa i literatury.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość społecznego znaczenia unormowań prawnych. Zdaje
sobie sprawę z konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy
prawniczej. Bierze czynny udział w dyskusji na tematy objęte treściami
programowymi.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/258/malgorzata_balwicka-szczyrba
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