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Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Umowy w obrocie gospodarczym
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

10.0.1182

null
Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Podatki i doradztwo
podatkowe

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Bartłomiej Gliniecki
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć

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

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 10 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- egzamin ustny
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny
Egzamin pisemny 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
Student zdaje sobie sprawę z konieczności uwzględnienia czynników ekonomicznych, które determinują układ praw i obowiązków stron traksakcji oraz
kształtowania typowych treści umów przez praktykę obrotu gospodarczego.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Brak.
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B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest ukazanie studentom zasad zawierania, wykonywania oraz odpwoiedzialności za niewykonanie umów w obrocie
gospodarczym oraz przedstawienie typowych konstrukcji prawnych służących minimalizacji ryzyka kontraktowego związanego z niewykonaniem
umowy przez kontrahenta. Student poznają typowe nazwane i nienazwane umowy stosowane w obrocie gospodarczym, w szczególności pomiędzy
przedsiębiorcami i z udziałem przedsiębiorców.

Treści programowe
1. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
2. Umowa sprzedaży towarów
3. Umowa sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych
4. Umowy dotyczące korzystania z rzeczy lub praw
5. Umowy budowlane
6. Umowy stosowane przez banki
7. Umowy pośrednictwa handlowego

Wykaz literatury
J. Ciszewski, (red.) "Polskie prawo handlowe", wyd. 4, Warszawa 2015

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna zasady zawierania i wykonywania umów w obrocie gospdorczym, ich
Student ma być świadomy ryzyk prawnych i ekonomicznych
podstawowe typy, zastosowanie gospodarcze oraz prawa i obowiązki stron.
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów w
Umiejętności
obrocie gospdarczym, powinien wiedzieć jakie jest
Student potrafi sformułować w podstawowym zakresie typową treść umowy
zastosowanie gospodarcze i funkcje społęcznogospodarczej, potrafi wskazać na ryzyka kontraktowe specyficzne dla
ekonomiczne typowych umów, a także być świadomym
posczególnych typów umów. Student posida umiejętność wprowadzenia do umowy
sposobów minimalizacji ryzyk kontraktowych.
opcjonalnych zabezpieczeń kontraktowych chroniących przed skutkami
ekonomicznymi ich niewykonania przez kontrahenta.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student zdaje sobie sprawę z konieczności uwzględnienia czynników
ekonomicznych, które determinują układ praw i obowiązków stron traksakcji oraz
kształtowania typowych treści umów przez praktykę obrotu gospodarczego.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/887/bartlomiej_gliniecki
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