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Nazwa przedmiotu
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Kod ECTS

10.6.0241
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Prawa i
Administracji

European Business
Administration

forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński; dr Wojciech Wiewiórowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
20 h wykładu - 0,5 ECTS
40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

angielski
Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-
Praca w grupach-
Rozwiązywanie zadań-
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 - projekt lub prezentacja-
wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Student/studentka oddaje we wskazanym terminie pracę zaliczeniową. Praca ta powinna być pracą pisemną o objętości od 2 000 do 5 000 znaków w
terminie wskazanym przez prowadzącego.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak
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Cele kształcenia

Zrozumienie przez studenta/studentkę praktycznych aspektów prawa nowych technologii komunikacyjnych.
Treści programowe

1. Technologie informacyjne i własność intelektualna
2. Umowy dotyczące technologii informatycznych
3. Handel elektroniczny i usługi elektroniczne
4. Przestępczość związana z informatyką i komunikacją
5. Ochrona danych i wolność informacji
6. Profesjonalne, etyczne i społeczne aspekty technologii informacyjnych
7. Cyberbezpieczeństwo
 

Wykaz literatury

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
I.J. Lloyd, Information Technology Law, 2011
Literatura uzupełniająca
A. Murray, Information Technology Law: The Law and Society
S. Hedley, Blackstone's Statutes on IT and e- Commerce
ENG:
Literature required for final credits (passing the exam):
I.J. Lloyd, Information Technology Law, 2011
Supplementary literature
A. Murray, Information Technology Law: The Law and Society
S. Hedley, Blackstone's Statutes on IT and e- Commerce

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Napisanie przez studenta/studentkę tekstu w formie eseju,
artykułu, ekspertyzy lub opinii.

Wiedza

Student/studentka rozumie zagadnienia merytoryczne związane z prawem nowych
technologii komunikacyjnych

Umiejętności

Przedstawienie i uzasadnianie problemów badawczych związanych z prawem
nowych technologii komunikacyjnych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Kreatywność i zdolność komunikowania się w kwestiach zawodowych w języku
angielskim.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3157/grzegorz_wierczynski
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