Poznań, dnia 15 października 2018 r.
Katedra Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
dla przedmiotu Ekonomiczna i prawna teoria kontraktów
na kierunku prawno-ekonomicznym

I.

Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu – Ekonomiczna i prawna teoria kontraktów
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu – 10-EPTK-pe1-s
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny) – obowiązkowy
4. Kierunek studiów – Kierunek prawno-ekonomiczny
5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie) – studia I stopnia
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny) – ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje) – 3 rok studiów
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) – 30 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS – 3 punkty
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /

11.
12.

prowadzących zajęcia
– prof. zw. dr hab. Tomasz Sokołowski; tsokolow@amu.edu.pl
dr Karol Szadkowski; karlszad@amu.edu.pl
dr Krzysztof Żok; krzysztof.zok@amu.edu.pl
Język wykładowy – język polski
Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie)
e-learning nie jest przewidziany

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu

2.

3.

Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu ekonomicznej analizy prawa kontraktów
oraz teoretyczno-prawnej analizy prawa kontraktów. Poznanie najważniejszych pojęć,
zadań i funkcji oraz struktury polskiego prawa kontraktów oraz metod i celów jego
ekonomicznej analizy.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Podstawowa wiedza o treści prawa kontraktów o jego stanowieniu, obowiązywaniu,
interpretowaniu oraz stosowaniu, a także o ekonomicznych zjawiskach związanych
z wymianą dóbr i usług na terenie Polski oraz Unii Europejskiej
Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku studiów

Symbol EK dla modułu Po zakończeniu modułu
zajęć/przedmiotu
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:
EPTK_01

EPTK_02

Symbole EK dla
kierunku studiów

Zna genezę, rozwój oraz podstawowe kierunki ekonomicznej
analizy prawa oraz kierunki ekonomicznej analizy prawa
kontraktów.

K_W01, K_W04,
K_W05, K_W10,
K_U03, K_U05, K_K04
K_W01, K_W04,
Zna strukturę i założenia polskiego systemu prawnego i miejsca
K_W05, K_W 12,
w nim prawa kontraktów oraz teoretyczno-prawną analizę
K_U01, K_U04, K_K01,
kontraktów.
K_K04, K_K07, K_K10
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EPTK_03

EPTK_04

EPTK_05

EPTK_06

EPTK_07

EPTK_08

ETPK_09

EPTK_10

ETPK_11

EPTK_12

EPTK_13

EPTK_14

EPTK_15

EPTK_16

Jest zorientowany i rozumie metody ekonomicznej i prawnej
analizy regulacji zawierania i wykonywania umów
gospodarczych. Rozumie rolę sądów powszechnych
w kształtowaniu praktyki orzeczniczej. Odróżnia prawo jako lex
od prawa jako ius. Zna zjawisko praw szczegółowych oraz
wielości tradycji interpretacji prawa cywilnego a zwłaszcza
prawa kontraktów. Potrafi wskazać źródła prawa kontraktów.
Zdobywa wiedzę o przedmiotach prawa kontraktów oraz
zasadach rozstrzygania sporów, a także możliwości ich
zabezpieczenia w postaci praw zastawniczych.

K_W04, K_W11,
K_W12, K_U01, K_U03,
K_U04, K_U05, K_U06,
K_K04, K_K05, K_K07,
K_K10

K_W04, K_W11,
K_W12, K_U03, K_U05,
K_K05, K_K07, K_K10
K_W03, K_W04,
Zdobywa wiedzę o przedmiotach prawa kontraktów w postaci
K_W05, K_U01, K_U04,
praw podmiotowych własności, innych prawach rzeczowych
K_U05, K_U06, K_U10,
oraz zobowiązaniach do świadczeń innych niż przeniesienie
K_U11, K_K04, K_K05,
prawa.
K_K07, K_K10
K_W03, K_W04,
K_W05, K_U01, K_U04,
Ma wiedzę o relacjach między podmiotami prawa cywilnego,
K_U05, K_U06, K_U10,
a zwłaszcza prawa zobowiązań.
K_U11, K_K04, K_K05,
K_K07, K_K10
Interpretuje zjawiska prawne i ekonomiczne wymagające
K_W01, K_W04,
stosowania prawa zobowiązań. Zna pojęcie kosztów transakcji. K_U03, K_U04, K_U05,
K_K07, K_K10
Interpretuje i wyjaśnia pojęcia związane z ofertowym
K_W06, K_U04, K_U05,
i przetargowym trybem zawierania umów, także z udziałem
K_K07, K_K10
podmiotów publicznych w tym samorządowych.
K_W03, K_W07,
K_W12, K_U01 ,
Posiada umiejętność analizowania i krytycznej oceny
K_U02, K_U04, K_U05,
elementów kosztów transakcji.
K_U06, K_U10, K_U11,
K_K04, K_K05, K_K07,
K_K10
Posiada wiedzę o źródłach prawa własności, jej rodzajach
K_W01, K_W04,
i sposobach nabywania. Zna sposoby rozporządzania
K_W07, K_W12,
własnością oraz jej środki prawne ochrony. Posiada
K_U01, K_U02, K_U04,
umiejętność rozróżniania i charakteryzowania dokumentacji
K U05, K_U06, K_U10,
niezbędnej w procesie rejestrowania rozporządzeń prawem
K_K04, K_K05, K_K07,
własności nieruchomości.
K_K10
K_W03, K_W04,
Posiada wiedzę o istocie własności intelektualnej. Rozróżnia
K_W06, K_W12,
pojęcie patentu, postacie praw autorskich oraz znaku
K_U01, K_U02, K_U06,
towarowego. Zna system ochrony prawnej tych praw.
K_U11, K_K05
Posiada wiedzę o przetargowej teorii kontraktów. Zna
ekonomiczna teorię kontraktu. Rozumie znaczenie zaufania
K_W04, K_W12,
oraz stopnia ryzyka przy zawieraniu umów. Rozumie
K_U02, K_U04, K_U05,
konieczność przestrzegania norm prawnych i etycznych
K_K04, K_K07, K_K10
w przepisach dotyczących zawierania i wykonywania
kontraktów gospodarczych.
K_W01, K_W06,
K_W12, K_W14,
Analizuje sytuację stron wynikającą z umów długoterminowych
K_U01, K_U02, K_U04,
możliwości rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu
K_U05, K_U10, K_U11,
prawa kontraktów.
K_K04, K_K05, K_K07,
K_K10
Zna normy dyspozytywne oraz iuris cogentis regulujące
zawieranie i wykonywanie umów oraz szczególne,
K_W05, K_U03, K_U05,
odszkodowawcze uprawnienia wierzyciela i sytuacje dłużnika K_K04, K_K05
w zobowiązaniach umownych .
Samodzielnie wysnuwa wnioski i opinie o stosowaniu prawa
kontraktów z niezbędnymi odniesieniami do prawa
K_U01, K_U07, K_K04,
międzynarodowego prywatnego oraz prawa UE i w wybranych
K_K05, K_K07, K_K10
państwach UE. Ma świadomość przydatności posiadanej
wiedzy w zakresie prawa kontraktów i stałego jej poszerzania.
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie
wykorzystania regulacji zawartej kodeksie cywilnym i ustawach K_W14, K_U02, K_K04,
szczegółowych w zakresie prawa umów oraz prawa
K_K05, K_K07, K_K10
rzeczowego w praktyce.
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4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu
Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu
Ekonomiczna analiza prawa umów w ujęciu opisowym i normatywnym. Podstawowe
pojęcia ekonomicznej analizy prawa umów. Rozwój i znaczenie szkół ekonomicznej analizy
prawa umów: refleksje prawno-ekonomiczne poprzedzające ukształtowanie się
ekonomicznej analizy prawa umów (w szczególności szkoła niemiecka, realizm prawnych,
wydawanie Ruchu Prawniczego i Ekonomicznego od 1919 r., poznańska szkoła Edwarda
Taylora do 1939 r.); szkoła Chicago.
Rozwój i znaczenie szkół ekonomicznej analizy prawa umów: szkoła New Haven, szkoła
Virginii; instytucjonalne szkoły ekonomicznej analizy prawa.
Struktura i założenia polskiego systemu prawnego. Źródła prawa umów. Miejsce prawa
umów w prawie cywilnym. Struktura sądów powszechnych, ze szczególnym
uwzględnieniem sądów gospodarczych. Zasady rozstrzygania sporów, ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym (apelacja,
skarga kasacyjna). Znaczenie sądów powszechnych dla kształtowania się praktyki
orzeczniczej.
Prawo jako lex i prawo jako ius. Znaczenie prawa europejskiego dla praktyki stosowania
prawa polskiego. Znaczenie skarg do sądów europejskich.

Symbol/symbole
EK dla modułu
zajęć/przedmiotu
EPTK_01, EPTK_03,
EPTK_09, EPTK_12

EPTK_01, EPTK_03,
EPTK_09, EPTK_12
EPTK_02, EPTK_03,
EPTK_04. EPTK_09,
EPTK_14, EPTK_15

EPTK_01, EPTK_02,
EPTK_04, EPTK_08,
EPTK_09, EPTK_15
Pojęcie i struktura sytuacji prawnej a pojęcie i struktura stosunku prawnego. Wielostronne EPTK_02, EPTK_03,
sytuacje prawne i stosunki prawne. Struktura stosunku zobowiązaniowego i jego charakter. EPTK_04. EPKT_05,
EPTK_06. EPTK_07,
EPTK_14
Metody ekonomicznej i prawnej analizy regulacji zawierania i wykonywania umów. Oferta i EPTK_03, EPTK_08,
jej przyjęcie. Przetarg jako instytucja uregulowana w kodeksie cywilny oraz ustawie –
EPTK_12, EPTK_16
Prawo zamówień publicznych.
Umowy zobowiązaniowe przenoszące prawa oraz umowy zobowiązujące do wykonania
EPTK_04, EPTK_08,
usługi. Wymiana dóbr i usług w obrocie prawnym i ekonomicznym.
EPTK_03, EPTK_10
Ekonomiczna i prawna analiza umów z publicznymi osobami prawnymi.
EPTK_02, EPTK_03,
EPTK_06, EPTK_07,
EPTK_08, EPTK_09
Źródła i rodzaje prawa własności. Sposoby pierwotnego albo pochodnego nabywania
EPTK_01, EPTK_03,
własności. Sposoby i podstawy prawne rozporządzania własnością. Roszczenia
EPTK_04, EPTK_05,
windykacyjne oraz roszczenia posesoryjne. Księgi wieczyste i ich struktura; rejestry praw
EPTK_09, EPTK_10
zastawniczych. Weksle i obrót wekslowy.
Elementy struktury transakcji gospodarczych, ich uwarunkowania, oczekiwania stron,
EPTK_07, EPTK_08,
mechanizmy zabezpieczenia i ochrony praw kontrahentów.
EPTK_12, EPTK_16
Ekonomiczna i prawna analiza autorskich praw majątkowych, prawa z patentu oraz prawa EPTK_03, EPTK_04,
do znaku towarowego. Ochrona praw własności intelektualnej.
EPTK_05, EPTK_07,
EPTK_09. EPKT_11
Przetargowa i ekonomiczna teoria kontraktów. Ocena ryzyka przy zawieraniu umów.
EPTK_03, EPTK_04,
Sposoby stopniowego wzajemnego przenoszenia elementów ryzyka. Efektywne wykonanie EPTK_07, EPTK_08,
i naruszenie zobowiązania.
EPTK_10, EPTK_12,
EPTK_15, EPTK_16
Rodzaje umów długoterminowych i ich wykonywanie. Rodzaje norm regulujących
EPTK_06. EPTK_07,
zawieranie i wykonywanie umów. Uprawnienia odszkodowawcze wierzyciela oraz
EPTK_11, EPTK_12,
zastępcze wykonanie umowy.
EPTK_13, ETPK_14,
EPTK_15, EPTK_16

5. Zalecana literatura:
Literatura podstawowa
‒ Robert Cooter, Thomas Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, rozdziały: 1, 5-7,Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca
‒ Piotr Buława, Karolina Szmit, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2012;
‒ Andrzej Koch, Jacek Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, rozdziały,. 1-4,
Warszawa 2015
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
1) Strona internetowa Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego;
2) Biblioteka UAM, Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UAM.
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

X

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne)

Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania
EPTK_01

EPTK_02

EPTK_03

EPTK_04

EPTK_05

EPTK_06

EPTK_07

EPTK_08

Egzamin pisemny

X

X

X

X

x

x

X

X

Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą
książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny
(obserwacja
wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …

X

X

X

X

X

X

X

X
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Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania
EPTK_09

EPTK_10

EPTK_11

EPTK_12

EPTK_13

EPTK_14

EPTK_15

EPTK_16

Egzamin pisemny

X

X

X

X

x

x

X

X

Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą
książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny
(obserwacja
wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30 godzin

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury

30 godzin

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

30 godzin

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

90 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

3 punkty

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne
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4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Wykładowcy:

………………………………………
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski

………………………………………
dr Karol Szadkowski

………………………………………
dr Krzysztof Żok
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