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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Gospodarcze prawo środowiska

Kod ECTS

10.0.0829
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy administracja gospodarcza, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
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

2
Wykład 15 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 15 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

uzyskanie 50%+1 punktów z odpowiedzi ustnej lub pisemnej50%+1 - 60% -
dostateczny61%-65%-dostateczny plus66%-75% - dobry76%-85% - dobry plus86%-
100% - bardzo dobry

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

celem przedmiotu jest wskazanie związków które zachodzą pomiędzy prawem
Treści programowe

1.założenia teoretyczno badawcze gospodarczego prawa środowiskaa.przedmiot prawa gospodarczego publicznego b.przedmiot prawa ochrony
środowiskac.przedmiot gospodarczego prawa środowiskad.międzynarodowe gospodarcze prawo środowiskae.unijne gospodarcze prawo
środowiska2.Zasady ogólne gospodarczego prawa środowiskaa.zasada zrównoważonego rozwojub.zasada zintegrowanej ochrony
środowiskac.zasada prewencji i przezornościd.zasada zanieczyszczający płacie.zasada ocen oddziaływania na środowiskof.zasada partycypacji
społecznej w ochronie środowiskag.zasada nadrzędności interesu publicznego3.rola gospodarczego prawa środowska w systemie prawnym
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RPa.podstawy konstytucyjne gospodarczego prawa środowiskab.środowiskowe ograniczenia zasady wolności gospodarczej c.prawo
energetyczned.prawo klimatycznee.prawo geologiczne i górniczef.finansowanie ochrony środowiskag.działalność gospodarcza na obszarach
prawnej ochrony przyrody h.środowiskowe aspekty gospodarki komunalnej4.Instrumenty gospodarczego prawa środowiskaa.finansowe instrumenty
gospodarczego prawa środowiskab.administracyjne instrumenty gospodarczego prawa środowiska:i.oceny oddziaływania na środowiskoii.raporty o
bezpieczeństwieiii.decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachc.koncesja jako instrument gospodarczego prawa środowiskad.pozwolenie emisyjne
jako instrument gospodarczego prawa środowiskae.pozwolenie wodnoprawne jako instrument gospodarczego prawa środowiska5.Kierunki rozwoju
gospodarczego prawa środowiska w prawie międzynarodowym, prawie unijnym i prawie polskim.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1.J. Ciechanowicz, T. Bojar-Fijołkowski (red.) Gospodarcze prawo środowiska Gdańsk 20092.P. Korzeniowski Obowiązki przedsiębiorców w
ochronie środowiska.3.J. Ciechanowicz-McLean Nowe instrumenty administracyjnoprane w ochronie środowiska [w:] Dekada harmonizacji wprawie
ochrony środowiska pod red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj Lublin 2011
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1.P. Korzeniowski, L. Karski Model prawny regulacji odnawialnych źródeł energii Łódź 2012
Literatura uzupełniająca:
1J. Ciechanowicz-McLean Od ekologicznych ograniczeń działaności gospodarczej do gospodarczego prawa środowiska Gdańsk 2013 (w
publikacji)2. M. Nyka Economic law of environmental protection in international legal order. Athens 2013 (rękopis)

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna środowiskowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej,
student zna administracyjnoprawne instrumenty ochrony środowiska
wykorzystywane przy regulacji działalności gospodarczej.

Umiejętności

Student jest w stanie określić obowiązki prowadzącego wybrane rodzaje
działalności gospodarczej w ochronie środowiska. Student rozumie zagrożenia
środowiskowe płynące z prowadzenia działalności gospodarczej a także potrafi
wskazać instrumenty im zapobiegania

Kompetencje społeczne (postawy)

Student przejawia postawy prośrodowiskowe
Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/567/janina_ciechanowicz-mclean
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