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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

Kod ECTS

10.9.1166
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)

dr Maciej Nyka
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

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-
egzamin pisemny testowy-

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

Praca w ramach grup wykładowych. Egzamin zaliczeniowy.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
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B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnośrodowiskowymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej. 
Treści programowe

Wolność gospodarcza a środowiskowe uwarunkowania prowadzenia działalności 1.
 Zasady prawnej ochrony środowiska2.
Rodzaje korzystania ze środowiska i obowiązki przedsiębiorców z nich wynikające3.
Finansowe instrumenty ochrony środowiska4.
Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska5.
Prowadzenie działalności na obszarach prawnie chronionych6.
Prawne uwarunkowania procesu inwestycyjnego 7.
Prawo emisyjne8.
Ochrona wód śródlądowych9.

Ochrona wód morskich10.
Ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne11.
Gospodarowanie odpadami12.
Ochrona zwierząt13.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych14.
Ochrona środowiska przy wydobywaniu kopalin15.

 
Wykaz literatury

J. Ciechanowicz-McLean Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem. Warszawa 2015
M. Górski (red.) Prawo ochrony środowiska Warszawa 2014
J. Ciechanowicz-McLean Prawo ochrony klimatu Warszawa 2016
J. Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka Environmental Law Warszawa/Gdansk 2016
J. Ciechanowicz-McLean Od ekologicznych ograniczeń działalności gospodarczej do gospodarczego prawa środowiska[w:] 25 lat fundamentów
wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / pod red. Jana Grabowskiego, Katarzyny Pokryszki, Anny Hołdy-Wydrzyńskiej Katowice
2013
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student potrafi zidentyfikować podstawowe źródła prawa
środowiska mające wpływ na sposób i koszty prowadzenia
działalności gospodarczej.

Wiedza

Student identyfikuje podstawowe zasady prawne korzystania ze środowiska przy
prowadzeniu działalności gospodarczej. Student zna zakres regulacji sektorowych
związanych ze środowiskowymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności
gospodarczej. Student zna właściwość miejscową i rzeczową organów ochrony
środowiska. Student zna podstawowe zasady reglamentacji korzystania ze
środowiska przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Umiejętności

Student potrafi zidentyfikować rodzaje korzystania ze środowiska i przypisać im
odpowiednie obowiazki po stronie prowadzącego działalność gospodarczą. Student
zna środowiskowe i społeczne uwarunkowania realizacji procesu inwestycyjnego. 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student rozumie potrzebę ochrony środowiska przy prowadzeniu działalności
gospodarczej. Student wykazuje działania prośrodowiskowe przy określaniu
środowiskowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kontakt

http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/maciejnyka.html
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