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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Gospodarka komunalna

Kod ECTS

10.9.0538
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy
samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa,
ogólnoadministracyjna, administracja gospodarcza

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski
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

Wykład z prezentacją multimedialną

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG: 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
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

1.Prezentacja celów, założeń i istoty gospodarki komunalnej. 2.Zaznajomienie z podstawowymi formami organizacyjno-prawnymi gospodarki
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komunalnej. 3.Przedstawienie i wykładnia systemu obowiązującego prawa gospodarki komunalnej.
Treści programowe

1. Podstawy prawne, zakres i cel gospodarki komunalnej.
2. Gospodarka komunalna jako element działania administracji samorządowej.
3. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej.
4. Przedmiot gospodarki komunalnej.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
A. Powałowski (red.), Prawo gospdoarcze publiczne,Warszawa 2017, s. 506-532.
B. Rakoczy, Prawo Gospodarki komunalnej, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.
K. Byjoch, D. Klimek, Spółka komunalna: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Toruń 2015.
M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

-potrafi określić istotę oraz przesłanki i zakres regulacji gospodarki komunalnej , -
zna i potrafi przedstawić podstawowe zasady gospodarki komunalnej , - zna i potrafi
zanalizować podstawowe akty prawne dotyczące gospodarki komunalnej , - zna i
potraf

Umiejętności

- potrafi wskazać na różny przedmiot i formy organizacyjno-prawne gospodarki
komunalnej , - potrafi dokonać wykładni przepisów o gospodarce komunalnej , -
potrafi zastosować podstawowe instytucje materialnego i formalnego prawa
gospodarki komunalnej.

Kompetencje społeczne (postawy)

- umie komunikować innym informacje o zagadnieniach i problemach prawnych z
zakresu gospodarki komunalnej;

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2394/andrzej_powalowski
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