Poznań, dnia 14 września 2012 r.
Dr Dorota Sokołowska

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Prawo Spółek na kierunku Administracja, studia drugiego stopnia

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Prawo Spółek
2. Kod modułu kształcenia:
10-PSK-a2-s
10-PSK-a2-n
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Administracja
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
II stopień
6. Rok studiów:
Pierwszy rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu
Studia niestacjonarne: 12 godzin wykładu i 18 godzin zajęć w ramach e-learningu
9. Liczba punktów ECTS:
4 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
a) Dr Dorota Sokołowska (dsokolow@amu.edu.plo)
11. Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego prawa spółek.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) Wiedza z zakresu prawa cywilnego.
b) Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

PSK_01

Wyjaśnić istotę i funkcje prawa spółek w rodzimym
systemie prawnym

K_W01

PSK_02

Objaśnić ważne pojęcia prawa spółek i scharakteryzować
poszczególne rodzaje spółek (osobowe i kapitałowe) oraz
omówić związane z nimi instytucje prawa spółek

K_W05, K_U01, K_U04

PSK_03

Objaśnić zasady tworzenia spółek i samodzielnie podjąć i
prowadzić działalność gospodarczą

K_W09, K_U05, K_K06

PSK_04

Odnaleźć potrzebny przepis polskiego prawa spółek w

K_W02,
1

systemie obowiązującego prawa
PSK_05

Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu
polskiego prawa spółek w oparciu o przyjęte metody i
reguły wykładni

K_W02, K_K04

PSK_06

Zastosować każdy przepis kodeksu spółek handlowych

K_W02, K_U04,

PSK_07

Komunikować się w języku prawnym i prawniczym z
zakresu prawa spółek

K_W05, K_U01, K_U06-7

PSK_08

Zaprezentować i uzasadnić pisemne lub ustne stanowisko
w zakresie stosowania polskiego prawa spółek

K_U05-7, K_K04

4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Prawo Spółek (PSK)
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

Pojęcie i źródła prawa spółek

PSK_01

TK_02

Firma. Prokura

PSK_02-08

TK_03

Krajowy Rejestr Sądowy.

PSK_02-08

TK_04
TK_05
TK_06

Spółka jawna. Spółka partnerska. Spółka komandytowa.
Spółka komandytowo-akcyjna. Spółka cywilna.
Spółka kapitałowa w organizacji. Spółka jednoosobowa
– jako szczególna postać spółki handlowej. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna
Łączenie spółek. Podział spółek. Przekształcanie spółek

PSK_02-08
PSK_02-08
PSK_02-08

5. Zalecana literatura:
podstawowa
1. Kodeks spółek handlowych
2. Kodeks cywilny
3. red. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, wyd. 3, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa 2011
uzupełniająca
1. red. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2012
2. J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, seria Duże Komentarze Becka,
wyd. 2, Warszawa 2012
3. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, Wydawnictwo
LexisNexis, Warszawa 2012
4. red. J. A. Strzępka, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, Wydawnictwo CH
BECK, Warszawa 2011,
5. S. Sołtysiński, A. Szumański, J. Szwaja, A. Szajkowski, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, 6 tomów, Warszawa 2006-2010
6. System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo spółek osobowych, Wydawnictwo C. H.
Beck, Warszawa 2008
7. System Prawa Prywatnego Tom 17 A, Tom 17 B. Prawo spółek kapitałowych,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
8. red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych, t. 1 i 2,
Wydawnictwo LexisNexis Polska, 2011
9. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa 2010
10. P. Bryłowski, A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Prawo spółek handlowych
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010
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11. Sz. Pszczółka, M.J. Skrodzka, K. Skrodzki, Prawo handlowe. Testy- kazusy- tablice,
Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2012
12. Sz. Ciarkowski, J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, J. Kruczalak-Jankowska, Prawo
handlowe. Kazusy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011
13. J. Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, 2012
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione przez osobę prowadzącą
zajęcia na początku roku akademickiego (semestru).
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu:
E-learning jest przewidziany wyłącznie na studiach niestacjonarnych w ramach wykładu
(12 godzin wykładu w ramach bezpośredniego kontaktu oraz 18 godzin e-learningu).
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazuje prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo Spółek (PSK)
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
realizowanych w trakcie
założonych efektów
zajęć
kształcenia

PSK_01- 08

TK_01-06

Wykład

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
Egzamin pisemny lub
ustny

Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne mieszczą się w ramach opisów
poszczególnych treści kształcenia, jednak z zasady są bardziej szczegółowe.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo Spółek (PSK)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu
Studia niestacjonarne: 12 godzin wykładu i 18
godzin zajęć w ramach e-learningu

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

90

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

120
4

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
4 punkty ECTS
Student otrzymuje ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Prawo
Spółek, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu z tego
przedmiotu. W skład tego całego modułu wchodzą: wykład, jak również zajęcia
w ramach e-learningu (jako pochodne wykładu na studiach niestacjonarnych).
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) poprawność i kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego
uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków,
d) znajomość przepisów obowiązującego prawa spółek,
e) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.
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