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Karta opisu zajęć (sylabus) 

 

Nazwa kierunku studiów  Biokosmetologia 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Podstawy działalności gospodarczej 

Bases of economic activities    

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu  fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,96/1,06) 

Tytuł naukowy /stopień, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr hab. inż. Wiktor Bojar 

Jednostka oferująca moduł Katedra Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego 

Cel modułu Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi 

rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

w Polsce. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć 

Wiedza:  

W1. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy 

prawnej w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 

Umiejętności: 

U1. Potrafi planować działalność gospodarczą 

stosując techniki informatyczne, statystyczne, 

przepisy finansowe, ekonomiczne i prawne 

U2. Posiada umiejętność posługiwania się poprawna 

terminologią w zakresie prawa: wyszukiwać, 

analizować i wykorzystywać przepisy prawne oraz 

informacje pochodzące z różnych źródeł, praw 

autorskich i własności przemysłowej, norm 

technicznych 

Kompetencje społeczne: 

K1. Jest gotów przestrzegania zasad etycznych i 

uregulowań prawnych swojego zawodu. 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Podstawy wiedzy o społeczeństwie.  

Treści programowe modułu Obejmuje regulacje prawne dotyczące kosmetyków, 

dyrektywę kosmetyczną w ustawodawstwie 

europejskim, wybrane definicje z zakresu prawa 

kosmetycznego, analizę produktu, ograniczenia 

dotyczące stosowania niektórych substancji, 

regulacje prawne dotyczące testów na zwierzętach, 



informacje dla konsumentów, reklamę produktów 

kosmetycznych, zasady nadzoru na rynkiem i 

niezgodnością z przepisami oraz klauzulą ochronną. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Prawne aspekty podejmowania decyzji 

menedżerskich. Bojar E, Bojar, M; Bojar, W. 2018  

2. K. Kruczalak, Zarys prawa handlowego, 

Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 

2003.   

 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych oraz filmów poglądowych 

dotyczący treści programowych, dyskusja, 

przygotowanie biznes planu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

Sposoby weryfikacji i formy dokumentowania 

efektów  

W1,  - zaliczenie testowe pisemne 

U1, U2 – ocena biznesplanu 

K1, – ocena biznesplanu 

Bilans punktów ECTS  

Liczba godzin kontaktowych   Godziny   Punkty        ECTS 

Wykłady                             20                              0,80 

Konsultacje                          2                               0,08 

Zaliczenie końcowe                             2                                              0,08 

Łącznie                               24                              0,96 

Liczba godzin niekontaktowych 

przygotowanie do zaliczenia 14                            0,56 

studiowanie literatury            12                            0,48 

Łącznie                                   26                           1,04 

Razem punkty ECTS           50                            2,00 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach – 20 godz.  

Udział w konsultacjach – 2 godz. 

Udział w zaliczeniu końcowym 2 godz.  

Łącznie 24 godz. to stanowi 0,96 pkt. ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 - BK_W07 

U1 – BK_U05 

U2 –BK_U11 

K1 – BK_K04 

 


