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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kod ECTS

10.0.0950
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska; dr Bartłomiej Gliniecki
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

4
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
75 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2017/2018 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

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 zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
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brak
Cele kształcenia

Wprowadzenie do problematyki  postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości przedsiębiorców oraz  upadłości konsumentów
Treści programowe

Geneza prawa upadłościowego i źródła prawa upadłościowego.1.
Podstawowe zasady prawa upadłościowego.2.
Zdolność upadłościowa i podstawy ogłoszenia upadłości3.
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości4.
Skutki ogłoszenia upadłości5.
Organy postępowania upadłościowego6.
Uczestnicy postępowania upadłościowego7.
Ogólne zasady postępowania po ogłoszeniu upadłości8.
Likwidacja masy upadłości9.

Skutki zakończenia postępowania upadłościowego10.
Odrębne postępowania upadłościowe11.
Międzynarodowe postępowanie upadłościowe12.
Upadłość konsumencka13.
Postępowanie restrukturyzacyjne - rodzaje14.
Zdolność restrukturyacyjne15.
Skutki wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego16.
Skutki zawrcia układu17.
Odrębne postępowania restrukturyzacyjne18.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
R. Adamus Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016
S. Gurgul Prawo Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016
A. Jakubecki, F. Zedler Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010
P. Zimmerman Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
wg zaleceń prowadzącego przedmiot
 
Literatura uzupełniająca:
J. Kruczalak-Jankowska Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadlościowym,
Warszawa 2010

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Znajomość przepisów prawa restrukturyzacyjnego i
upadłościowego oraz orzecznictwa sądów polskich i
europejskich w tym zakresie

Wiedza

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego

Umiejętności

Student posiada umiejętność podstawowej wykładni przepisów
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Student potrafi sporządzić wybrane pismo procesowe w postępowaniu
restrukturyzacyjnym i upadlościowym.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii popierając je
odpowiednią argumentacją.
Student dąży do optymalnego rozwiązania problemu prawnego.
Student posiada umiejętność pracy w zespole.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1578/joanna_kruczalak-jankowska
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