
Załącznik nr 6 
do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Europejskie prawo biznesu 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Europejskie prawo biznesu 

j. angielski: European business law 

 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 4 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Borys Budka 

Ćwiczenia: dr Dorota Benduch 

Laboratorium: - 

Egzaminator: dr Borys Budka 

7. Katedra prowadzącego:  

Katedra Prawa i Ubezpieczeń 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty ----------------------------- - 

laboratoria ----------------------------- - 

seminarium ----------------------------- - 

proseminarium ----------------------------- - 

Inne ----------------------------- - 

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 rok 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 semestr 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Prawo gospodarcze, Prawo (z elementami prawa ochrony własności intelektualnej) 

13. Cele przedmiotu: 

− przybliżenie niezbędnych dla uczestnika obrotu gospodarczego zagadnień prawnych  
z zakresu instytucji i prawa Unii Europejskiej; 

− rozwijanie umiejętności do zidentyfikowania właściwych dla danych problemów regulacji prawnych 
(umów międzynarodowych, źródeł prawa unijnego), podstawowych zasad ich interpretacji oraz 
międzynarodowych organów ochrony prawnej; 

− wykształcenie kompetencji w zakresie podnoszenia świadomości prawnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej w działalności gospodarczej. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja multimedialna dla 
przedstawienia zagadnień 
teoretycznych, wzbogacona o 
analizę praktyki i orzecznictwa 

---------- 14 

2. Wykład aktywny Dyskusja w zakresie analizy i 
oceny faktów prawnych 

---------- 4 

3. Ćwiczenia z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Praca w grupach studentów, 
mająca na celu analizę stanu 
faktycznego oraz jego ocenę w 
odniesieniu do obowiązujących 
przepisów w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w warunkach 
międzynarodowych i 
międzykulturowych 

---------- 6 

4. Ćwiczenia z wykorzystaniem 
introspekcji 

Wykorzystanie metod 
aktywizujących studenta do 
dyskusji kierowanej, mającej na 
celu analizę orzecznictwa 
międzynarodowych organów 
ochrony prawnej 

---------- 3 

5. Praca z komputerem Poznanie źródeł europejskiego 
prawa biznesu drogą 
elektroniczną (zajęcia 
prowadzone w sali komputerowej 
z dostępem do SIP LEX). 

---------- 3 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 



 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z wykładów i 
ćwiczeń 

Przygotowanie do dyskusji 
problemowych na wykładzie oraz 
rozwiązywania studiów 
przypadków na ćwiczeniach 

---------- 15 

2. Rozwiązywanie studiów 
przypadków 

Pogłębianie wiedzy samodzielnie 
poprzez analizę i ocenę faktów 
prawnych na zadany temat 

---------- 15 

3. Samodzielna praca studenta Studia literatury oraz wybranych 
aktów prawnych i orzecznictwa 
do egzaminu 

---------- 20 

4. Przygotowanie prezentacji Przygotowanie prezentacji 
zaliczeniowej na zadany temat 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: 

prawo europejskie, dyrektywy UE, kontrakt handlowy, prawo własności przemysłowej, znak towarowy, 
patent europejski, prawa ochronne, prawa z rejestracji 

16. Treść przedmiotu: 

− instytucje i prawo Unii Europejskiej a systemy prawa państw członkowskich UE; 

− swoboda przepływu towarów, usług, kapitału; 

− swoboda zakładania przedsiębiorstw; 

− swoboda przepływu osób; 

− prawa pracowników, w szczególności pracowników migrujących; 

− prawo konkurencji; 

− prawa konsumenta; 

− zawieranie umów w międzynarodowym obrocie handlowym. Klauzule umowne (m.in. klauzula 
rebus sic stantibus, vis maior, gwarancje umowne); 

− umowa sprzedaży w handlu międzynarodowym (Konwencja Wiedeńska z 1980 r.  i inne 
uregulowania); 

− rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym. Arbitraż; 

− projekty wynalazcze – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów 
scalonych, projekty racjonalizatorskie; 

− oznaczenia towarów i usług – znaki towarowe, oznaczenia geograficzne; 

− prawa podmiotowe własności przemysłowej (patenty, patenty europejskie, prawa ochronne, 
prawa z rejestracji). 



17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W05 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie 
norm i reguł prawnych (w tym zasad 
ochrony własności intelektualnej), 
określających sposób prowadzenia 
działalności gospodarczej w otoczeniu 
międzynarodowym i międzykulturowym. 

Egzamin pisemny Wykaz pytań 
egzaminacyjnych 
oraz prace 
pisemne 
studentów; 
protokół 
egzaminacyjny 

FiEB2p_W06 Zna i rozumie organizacyjne i prawne 
zasady tworzenia i rozwoju działalności 
gospodarczej, w tym sposoby ochrony 
własności przemysłowej w aspekcie 
ponadnarodowym. 

Egzamin pisemny Wykaz pytań 
egzaminacyjnych 
oraz prace 
pisemne 
studentów; 
protokół 
egzaminacyjny 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi wyszukiwać elektroniczne źródła 
prawa europejskiego, w tym umiejętnie 
posługuje się SIP LEX. 

Udzielenie odpowiedzi 
na pytania problemowe 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
pracami 
studentów 

FiEB2p_U08 Potrafi samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie się przez całe 
życie, motywować i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

Rozwiązywanie studiów 
przypadków (kazusów 
prawnych) 

Studia przypadków 
z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K04 Jest gotów do podejmowania decyzji w 
sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, na 
rynkach europejskich, a także potrafi 
przewidywać skutki prawne związane z 
naruszeniem zasad ochrony własności 
intelektualnej. 

Rozwiązywanie studiów 
przypadków (kazusów 
prawnych) 

Studia przypadków 
z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

 60% 

2. Prezentacja zaliczeniowa Prezentacja nt. zasad ochrony 
dóbr intelektualnych 

30% 



przedsiębiorcy działającego na 
rynku europejskim (studium 
przypadku) 

3. Aktywność Udział studentów w dyskusjach 
problemowych 

10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− M. Pazdan: „Prawo prywatne międzynarodowe”, Warszawa 2016. 

− J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska: „Instytucje i prawo Unii Europejskiej”, Warszawa 2017.  

− E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: „Prawo własności przemysłowej”, 
Warszawa 2014. 

Literatura zalecana: 

− A. Cieśliński: „Wspólnotowe prawo gospodarcze”, Warszawa 2009. 

− A. Witosz, A.J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, Warszawa 2015. 

 

20. Język wykładowy:  

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

Ćwiczenie nr 1 zaplanowane w sali komputerowej z dostępem do Internetu (SIP LEX) 

 

 


