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7)

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot …podstawowy…….

b) stopień …1….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Przekazanie studentom podstaw wiedzy z podstaw tworzenia i funkcjonowania prawa w zakresie, jaki jest
niezbędny dla absolwenta wyższej uczelni, w celu sprawnego poruszania się w zagadnieniach przestrzeni
publicznej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok III

c) stacjonarne
polski

a)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin: 15;

b)

ćwiczenia ………………………………………………………………………; liczba godzin: 15.

W ramach godzin wykładowych studenci zapoznawani są z podstawowymi zagadnieniami przedmiotu.
W ramach ćwiczeń studenci przygotowują i wygłaszają referaty
Wykłady: prezentacja zagadnień z zakresu: Przedmiotu prawoznawstwa; Relacji prawo – społeczeństwo –
państwo; Głównych kultur prawnych; Norm prawnych - przepisów prawnych – aktów normatywnych; Zasad
tworzenia prawa, stosowania prawa, wykładni prawa; Odpowiedzialności prawnej; Konstytucyjnych podstaw
prawa RP; Relacji państwa i jego porządku prawnego w kontekście międzynarodowym; Normatywnego systemu
praw człowieka;
Ćwiczenia: studenci przygotowują i prezentują referaty z zagadnień: Kodeks; Konstytucja; Ustawa,
Rozporządzenie

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
2 - Nabycie umiejętności umysłowych poszukiwania
potrzebnych informacji w zbiorach aktów prawnych
(KC, KRO, KPC, akty prawne krajowe, unijne i
międzynarodowe)
3 - Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy prawniczej

Efekty kształcenia18):

1 - Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw prawa, na co
składa
się
rozumienie
pojęciowe
zagadnień
prawoznawstwa; wartości i zasad współczesnych
porządków prawnych; a także podstawy porządku
prawnego
Polski
z
uwzględnieniem
prawa
wspólnotowego i międzynarodowego

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Zaliczenie końcowe, ocena przygotowanych i zaprezentowanych referatów

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Arkusz z zestawem pytań do zaliczenia końcowego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie końcowe wykładów – 50%, referaty – 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Sławomira Wronkowska (red.), wyd. Ars boni et aequi, 2005, Poznań
2. Wstęp do prawoznawstwa. Józef Nowacki, Zygmunt Tobor, wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, 2007, Warszawa
3. Wstęp do prawoznawstwa. Piotr Winczorek, Tomasz Stawecki, Tatiana Chauvin, wyd. C.H.Beck, 2012, Warszawa
4. Konstytucja RP
5. Dziennik Urzędowy RP
6. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy:
- wykłady - 15h
- ćwiczenia - 15
- konsultacje – 8h

1

- przygotowanie referatu - 10
- obecność na zaliczeniu końcowym – 2h
- przygotowanie od zaliczenia końcowego – 10h
RAZEM – 60h (2 ECTS)
Zajęcia wymagające obecności nauczyciela:
- wykłady – 15h
- ćwiczenia – 15 h
- konsultacje – 8h
- obecność na zaliczeniu końcowym – 2h
RAZEM – 40H (2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

……60…. h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

……2…. ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

………. ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

02
03

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw prawoznawstwa (rozumienie pojęciowe zagadnień
prawoznawstwa; wartości i zasad współczesnych porządków prawnych; a także podstawy
porządku prawnego Polski z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i międzynarodowego)
Nabycie umiejętności umysłowych poszukiwania potrzebnych informacji w zbiorach aktów
prawnych (akty prawne krajowe, unijne i międzynarodowe)
Nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy prawniczej w codziennej praktyce
życia zawodowego

2

