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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kod ECTS

10.9.0694
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski; dr Krzysztof Czub; dr Magdalena Jaś-Nowopolska; dr Hanna Wolska
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
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedłożenie pisemnej pracy własnej dotyczącej
jednego z zagadnień mieszczącego się w zakresie treści programowych . Przy ocenie
pracy uwzględnia się system oceniania wynikający z par. 4 ust. 1 Regulaminu Studiów
UG (Uchwała Senatu nr 4/07 z 22 lutego 2007 roku z późn. zm., tekst jednolity):

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie efekty kształcenia weryfikowane przez sposób zaliczenia i wykłady.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

1.Prezentacja celów, założeń i zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. 2.Zaznajomienie z podstawowymi regułami prawa zwalczania

nieuczciwej konkurencji 3.Przedstawienie i wykładnia systemu obowiązującego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
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Treści programowe

1.Źródła prawa nieuczciwejn konkurencji, 2. Istota nieuczciwej konkurencji, 3. Pojęcie i kategorie czynów nieuczciwej konkurencji, 4.
Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, 5. Przegląd orzecznictwa sądowego i administracyjnego, 6. Nieuczciwa konkurencja a
nieuczciwe praktyki rynkowe.

Wykaz literatury

E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,  Warszawa 2013,
J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Przekazanie studentom podstawowych umiejętnosci i
wiedzy z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji.

Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę zakresu prawa nieuczciwej konkurencji.
Zna podstawowe relacje zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami, mające kluczowe
znaczenie dla zrozumienia istoty nieuczciwej konkurencji.
Ma podstawową wiedzę na temat istoty czynu nieuczciwej konkurencji i
odpowiedzialności prawnej z tytułu czynów.
 

Umiejętności

Student potrafi posługiwać się aktami prawnymi regulującymi sferę nieuczciwej
konkurencji.
Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu
badawczego z wykorzystaniem literatury przedmiotu  i odpowiednio dobranych
metod badawczych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student potrafi uzupełniać i poszerzać swą wiedzę i umiejętności. 
Potrafi uzupełniać i poszerzać zdobywaną wiedzę i umiejętności.
Potrafi identyfikować ważne problemy z zakresu nieuczciwej konkurencji
Potrafi myśleć w sposób racjonalny i logiczny. Posiada umiejętność dokonania
właściwej oceny zjawisk oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska.
 

Kontakt

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