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Moduł kształcenia ogólnego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK ANGIELSKI
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
nie dotyczy
ogólnouczelniany
8
I-II / 1-4
mgr Dagmara Szonert-Rzepecka
Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na
poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia
Językowego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

120

8

128

Studia
niestacjonarne

63

8

81

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i
eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie
znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów
poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników
gramatycznych, Słuchanie segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu
słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym
i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowywanie, wykorzystywanie Internetu,
Skimming i scanning.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Umiejętności:

P_U01

Potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury fachowej
Potrafi posługiwać się językiem ogólnym na poziomie B2
Potrafi korzystać z obcojęzycznych pojęć istotnych dla problematyki z obszaru nauk
społecznych

K_U12
K_U06

5

Potrafi formułować problemy i stawiać pytania, interpretować dane, plany, projekty,
przedstawić prezentację multimedialną w języku obcym
Kompetencje społeczne:

P_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Ma świadomość wagi swoich wypowiedzi, interpretuje rzeczywistość społeczną w
kategoriach interesów różnych grup
Dostrzega podobieństwa i różnice między kulturami
Potrafi pracować w zespole

K_K06
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1
Ćw2
Ćw3
Ćw4

Ćw5

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Egzekwowanie prawa. Liczebniki i alfabet. Praca na zmiany. Instytucje egzekwujące
prawo. Opisywanie swojej pracy. Mówienie o rutynowej pracy w policji. Opisywanie
podstawowych czynności mających na celu przestrzeganie i egzekwowanie prawa.
Społeczeństwo. Rodzaje zachowań aspołecznych radzenie sobie z nimi. Opisywanie
reakcji na zachowanie aspołeczne. Udzielanie ostrzeżeń. Wydawanie poleceń.
Materiał gramatyczny - Present Perfect, Present Perfect Progressive, stopniowanie
przysłówków, Past Perfect, bezokoliczniki, rzeczowniki odsłowne: Różnice kulturowe,
Życie studenckie, Relacje międzyludzkie
Materiał gramatyczny - Zdania podrzędne, tryb przypuszczający, następstwo czasów,
okresy warunkowe. Życie zawodowe. Komunikacja w biznesie. Kultura organizacyjna
Materiał gramatyczny - Konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe, mowa zależna.
Plany na przyszłość. Pieniądze, oszczędzanie/ inwestowanie/wydawanie, słownictwo
dot. pieniędzy. Podróże
Materiał gramatyczny - sposoby wyrażania przyszłości, strona bierna, zdania podrzędne

P_U01; P_K01
P_U01; P_K01
P_U01; P_K01
P_U01; P_K01

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedzi indywidualne, opracowywanie dialogów. Egzamin pisemny –
test na zakończenie 4 semestru.

Kw1-Kw5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozmowa dotycząca zagadnień omawianych w czasie zajęć, aktywność
podczas zajęć, praca w grupach.

Kw1-Kw5

Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student:

P_U01

nie zna konstrukcji
gramatycznych i leksykalnych

posiada podstawową
znajomość konstrukcji

posiada znajomość
konstrukcji

posiada znajomość
konstrukcji

6

charakterystycznych dla
poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

P_K01

gramatycznych i
leksykalnych
charakterystycznych
dla poziomu B2
Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia
Językowego.

nie ma świadomości własnych
kompetencji językowych, nie
rozumie potrzeb ciągłego
dokształcania się w zakresie
znajomości języka obcego.

gramatycznych i
leksykalnych
charakterystycznych
dla poziomu B2
Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia
Językowego.

gramatycznych i
leksykalnych
charakterystycznych
dla poziomu B2
Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia
Językowego. Nazywa i
analizuje w języku
angielskim różnorodne
zjawiska, w tym
społeczne.

ma świadomość własnych kompetencji językowych, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się w zakresie znajomości języka obcego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

120

63

8

8

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

117

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

12

12

200 h / 8 ECTS

200 h / 8 ECTS

128 h / 5,12 ECTS

71 h / 2,84 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Inside Out, Macmillan.
− Move, Macmillan
− Powebase, Longman
− Szonert-Rzepecka D., Przewodnik po Business English, SWSPiZ, Łódź 2018
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Oxford Learner’s Dictionary
− Szonert-Rzepecka D., Podstawy języka angielskiego, SWSPiZ, Łódź 2017
− The Combinatory Dictionary of English
Inne materiały dydaktyczne:
− Czasopisma obcojęzyczne, wiadomości ze stron www
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK NIEMIECKI
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
ogólnouczelniany
8
I-II / 1-4
mgr Konrad Maicki
Student rozpoczynający kurs powinien znać język niemiecki na
poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia
Językowego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

120

8

128

Studia
niestacjonarne

63

8

81

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metoda audio-linqualna/audio-wizualna (AL./AV - Methode), Metoda
komunikatywno-pragmatyczna i eklektyczna, Rozumienie znaczenia słów poprzez
wyjaśnienie kontekstowe, Słuchanie segmentujące, Rozumienie sensu z tekstu
słuchanego i czytanego, Szukanie informacji w tekście słuchanym
i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowanie.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Umiejętności:

P_U01

Potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury fachowej
Potrafi posługiwać się językiem ogólnym na poziomie B2
Potrafi korzystać z obcojęzycznych pojęć istotnych dla problematyki z obszaru nauk
społecznych
Potrafi formułować problemy i stawiać pytania, interpretować dane, plany, projekty,
przedstawić prezentację multimedialną w języku obcym

K_U12
K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K06

8

Ma świadomość wagi swoich wypowiedzi, interpretuje rzeczywistość społeczną w
kategoriach interesów różnych grup
Dostrzega podobieństwa i różnice między kulturami
Potrafi pracować w zespole

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw1

Ćw2

Ćwiczenia:
W zakresie języka ogólnego (wyciąg)
1.
Egzekwowanie prawa.
2.
Praca na zmiany.
3.
Instytucje egzekwujące prawo.
4.
Opisywanie podstawowych czynności mających na celu przestrzeganie i
egzekwowanie prawa.
5.
Przedstawienie własnej osoby
6.
Nawiązywanie kontaktów
7.
Rodzina i przyjaciele. Materiał gramatyczny.
8.
Dom i mieszkanie
9.
Wakacje, urlop i wolny czas. Podróże.
10. Szkoła
11. Praca. Materiał gramatyczny.
12. Kino, filmy, rozrywka
13. Zdrowie i samopoczucie. Materiał gramatyczny.
14. Praca
15. Zycie studenckie
16. Relacje międzyludzkie. Materiał gramatyczny.
17. Służba zdrowia
18. Ubezpieczenia
19. Pogoda i klimat
20. Krainy geograficzne. Materiał gramatyczny .
21. Plany na przyszłość
22. Pieniądze, oszczędzanie/ inwestowanie/ wydawanie, słownictwo dot. pieniędzy
23. Materiał gramatyczny.
24. Środki lokomocji i komunikacja. Materiał gramatyczny .
W zakresie języka fachowego (wyciąg)
a) Nawiązywanie kontaktów
1. Przedstawienie swojej osoby (zawód, zainteresowania, spędzanie czasu
wolnego)
2. Przedstawienie swojej kariery zawodowej i firmy
3. Zachowania w sytuacjach życia zawodowego
4. Rozmowa telefoniczna na tematy związane z działalnością zawodową i
firmową
b) Firma
1. Rodzaje produkcji
2. Rodzaje firm
3. Struktura firmy
4. Prezentacja firmy
c) Miejsce pracy
1. Czynniki decydujące o wyborze zawodu
2. Organizacja firmy
3. Biuro
4. Zakres odpowiedzialności pracownika, hierarchia
d) Targi, podróż służbowa
1. Import – Export
2. Nawiązywanie kontaktów handlowych
3. Korespondencja handlowa

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_U01; P_K01

P_U01; P_K01
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedzi indywidualne, opracowywanie dialogów. Egzamin pisemny –
test na zakończenie 4 semestru.

Kw1-Kw5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozmowa dotycząca zagadnień omawianych w czasie zajęć, aktywność
podczas zajęć, praca w grupach.

Kw1-Kw5

Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Efekty
uczenia się

P_U01

nie zna konstrukcji
gramatycznych i leksykalnych
charakterystycznych dla
poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

P_K01

nie ma świadomości własnych
kompetencji językowych, nie
rozumie potrzeb ciągłego
dokształcania się w zakresie
znajomości języka obcego.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:
posiada znajomość
podstawowych
konstrukcji
gramatycznych i
leksykalnych
charakterystycznych
dla poziomu B2
Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia
Językowego.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

posiada znajomość
konstrukcji
gramatycznych i
leksykalnych
charakterystycznych
dla poziomu B2
Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia
Językowego.

posiada znajomość
konstrukcji
gramatycznych i
leksykalnych
charakterystycznych
dla poziomu B2
Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia
Językowego. Nazywa i
analizuje w języku
niemieckim
różnorodne zjawiska,
w tym społeczne.

ma świadomość własnych kompetencji językowych, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się w zakresie znajomości języka obcego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

120

63

8

8

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

60

117

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

12

12

200 h / 8 ECTS

200 h / 8 ECTS

128 h / 5,12 ECTS

71 h / 2,84 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

120

63

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−
−
−
−
−
−

Brückenkurs i Hauptkurs, Hueber Verlag.
Conlin C., Unternehmen Deutsch Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, Klett Edition Deutsch.
Dallapiazza R. M., Jan E. , Schönherr T., Tangram. Deutsch als Fremdsprache, HueberVerlag.
Delfin, Hueber Verlag.
Macaire D., Nicolas G., Grundstufe Wirtschaftsdeutsch für Anfänger, Edition Deutsch Klett.
Wiseman C., Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, Klett Edition Deutsch – Arbeitsheft.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
Gramatyka języka niemieckiego, słowniki, niemiecka prasa, opracowania własne.
−
Hering A., Matussek M., Geschäftskommunikation, Hueber Verlag
Inne materiały dydaktyczne:
− Czasopisma obcojęzyczne, wiadomości ze stron www
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo /studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
ogólnouczelniany
2
I/1
dr hab. Mirosław Wasilewski
Podstawowa znajomość obsługi komputera

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

1

16

Studia
niestacjonarne

8

1

9

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Ćwiczenia w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem komputerów oraz
niezbędnego oprogramowania: system operacyjny oraz pakiet programów do edycji
tekstu, obliczeń, tworzenia baz danych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych,
odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy
w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych
instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych

K_W11
K_W17

Umiejętności:
P_U01

potrafi zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu opracowania
tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania prawa

K_U01
K_U07

P_U02

posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i
proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania
proponowanych rozwiązań w interpretowaniu prawa i wykorzystywaniu prawa

K_U15

Kompetencje społeczne:
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P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się, czytania ze zrozumieniem aktów prawnych z ich
interpretacją

K_K01
K_K02
K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:

Lp.
1.

Poznanie możliwości oprogramowania użytkowego na przykładzie wybranych
aplikacji MS Office (Word, Excel, Power Point).
Przetwarzanie tekstów: charakterystyka edytorów tekstów, zasady tworzenia
tekstu, opis sposobów formatowania, opis tworzeni tabel, wklejania rysunków i
obrazów, importowanie innych obiektów, korespondencja seryjna.
Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych – zagrożenia, ochrona.
Technologie komunikacji internetowej – poczta, chat, VoIP. Przeglądarki
internetowe.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw1,2

2.

Ćw3,4

3.
4.

Ćw5,6

5.
6.

Zasoby informacji w Internecie, wyszukiwanie i wiarygodność danych.
Formy kształcenia na odległość (Konsultacje).

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw7

7.

Sieci komputerowe.

P_U01; P_U02;
P_K01

8.

Koncepcja działania baz danych, tworzenie baz danych za pomocą
standardowych narzędzi dostępnych
w aplikacjach, pojęcia: typy danych, tabele, pola kluczowe, relacje,
wprowadzanie danych i formularze, sortowanie danych, wyszukiwanie danych,
tworzenie raportów.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw8

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

Student omawia podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem

P_W01

technologii komputerowych.
Opisuje podstawy budowy i funkcjonowania komputera oraz najważniejszych
urządzeń peryferyjnych, elementy oprogramowania systemowego i
użytkowego.
Charakteryzuje zagadnienie funkcjonowania komputera w sieci i
najważniejszych technologii internetowych.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student posiada umiejętności wykorzystania komputera w zakresie aplikacji
biurowych, narzędzi komunikacji internetowej i wyszukiwania informacji w
Internecie.

Zadanie praktyczne lub
projektowe

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykazuje odpowiedzialność za samodzielne, racjonalne
rozwiązywanie problemów.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: Zaliczenie wykładu: test wiedzy
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
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− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie zadania praktycznego lub projektowego
− przygotowanie projektu - ocena dostateczna,
− przygotowanie projektu oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie projektu, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
− przygotowanie projektu, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie projektu, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
60% oceny podsumowującej stanowi ocena realizacji zadań przygotowywanych w ramach ćwiczeń
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Student nie omawia
podstawowych zagadnień
związanych ze stosowaniem
technologii komputerowych.
Nie opisuje podstawy budowy i
funkcjonowania komputera
oraz najważniejszych urządzeń
peryferyjnych, elementy
oprogramowania systemowego
i użytkowego.
Nie charakteryzuje zagadnienia
funkcjonowania komputera w
sieci i najważniejszych
technologii internetowych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student omawia
podstawowe
zagadnienia związane
ze stosowaniem
technologii
komputerowych.
Opisuje podstawy
budowy i
funkcjonowania
komputera oraz
najważniejszych
urządzeń
peryferyjnych,
elementy
oprogramowania
systemowego i
użytkowego.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student omawia
kluczowe zagadnienia
związane ze
stosowaniem
technologii
komputerowych.
Opisuje podstawy
budowy i
funkcjonowania
komputera oraz
najważniejszych
urządzeń
peryferyjnych,
elementy
oprogramowania
systemowego i
użytkowego.
Charakteryzuje
zagadnienie
funkcjonowania
komputera w sieci.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student omawia
różnorodne i
zaawansowane
zagadnienia związane
ze stosowaniem
technologii
komputerowych.
Opisuje podstawy
budowy i
funkcjonowania
komputera oraz
najważniejszych
urządzeń
peryferyjnych,
elementy
oprogramowania
systemowego i
użytkowego.
Charakteryzuje
zagadnienie
funkcjonowania
komputera w sieci i
najważniejszych
technologii
internetowych.

P_U01;
P_U02

Student nie posiada
umiejętności wykorzystania
komputera w zakresie aplikacji
biurowych, narzędzi
komunikacji internetowej i
wyszukiwania informacji w
Internecie.

Student posiada
umiejętności
wykorzystania
komputera w zakresie
aplikacji biurowych,
narzędzi komunikacji.

Student posiada
elementarne
umiejętności
wykorzystania
komputera w zakresie
aplikacji biurowych,
narzędzi komunikacji
internetowej.

Student posiada
wyczerpującą,
szczegółową i
uporządkowaną
umiejętność
wykorzystania
komputera w zakresie
aplikacji biurowych,
narzędzi komunikacji
internetowej i
wyszukiwania
informacji w
Internecie.

P_K01

Student nie wykazuje
odpowiedzialność za
samodzielne, racjonalne
rozwiązywanie problemów.

Student wykazuje
samodzielność
rozwiązywania
problemów.

Student wykazuje
odpowiedzialność za
samodzielne,
rozwiązywanie
problemów.

Student wykazuje
odpowiedzialność za
samodzielne,
racjonalne
rozwiązywanie
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problemów. Wykazuje
się świadomością wagi
i podstawy
odpowiedzialności
społecznej.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

15

8

Egzamin/zaliczenie

1

1

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

27

31

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

7

7

50 h /2 ECTS

50 h / 2 ECTS

16 h / 0.64 ECTS

9h / 0.36 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Danowski B., Instrukcja obsługi komputera, Helion, Gliwice, 2005
Kamiński W., Użytkowanie komputerów, PWJSTK, 2008
− Russell B., Podstawy sieci komputerowych, Wyd. W.K.Ł., Warszawa 2009.
− Pikoń, K., ABC internetu, Helion, Gliwice, 2011
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Biegańska A., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wyd. KISS, Katowice 2017.
− Lenert R., Arkusze kalkulacyjne, Wyd. KISS, Katowice 2017.
− Mazur A., Przetwarzanie tekstów, Wyd. KISS, Katowice 2017.
− Przygodzki D., Bazy danych, Wyd. KISS, Katowice 2017.
− Wojtuszkiewicz K., Urządzenia peryferyjne i interfejsy, PWN, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EKONOMIA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
ogólnouczelniany / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
3
I/1
Dr hab. Halina Sobocka-Szczapa
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

2

48

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

16

Studia
niestacjonarne

8

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Wyjaśnia podstawowe problemy, zjawiska związane z podejmowaniem decyzji
ekonomicznych w przedsiębiorstwie

K_W01
K_W07

P_W02

Charakteryzuje podstawowe reguły, zasady podejmowania decyzji ekonomicznych w
warunkach gospodarki rynkowej

K_W08

P_W03

Zna teorie zachowań konsumenckich i równowagi na rynku dóbr i usług

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Stosuje narzędzia analizy ekonomicznej w rozważaniu różnych wariantów decyzji
ekonomicznych

K_U01
K_U15

P_U02

Potrafi uwzględniać ryzyko w rozważaniu różnych wariantów decyzji kierowniczych i
dostrzega rolę otoczenia biznesowego przy podejmowaniu decyzji

K_U02
K_U10
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Identyfikuje uwarunkowania podejmowania decyzji.

K_K01

P_K02

Podaje własne rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem wielokierunkowych
skutków gospodarczych i społecznych

K_K07
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1,2

1. Przedmiot ekonomii
a) ekonomia pozytywna i normatywna
b) główne nurty ekonomii
c) uwzględnienie kosztów i korzyści przy podejmowaniu decyzji
d) rachunek ekonomiczny
e) krzywa możliwości produkcyjnych
2. Konkurencja doskonała
a) cechy konkurencji doskonałej jako formy rynku
b) cel przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej
c) warunki konkurencji doskonałej
d) zysk w krótkim okresie czasu
e) równowaga przedsiębiorstwa warunkach konkurencji doskonałej
f) nadwyżka producenta
g) krzywa podaży w długim okresie

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

h) wykorzystanie modelu konkurencyjnego

W3,4

3. Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce.
a) pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw (zgodnie z Kodeksem Handlowym)
b) cechy przedsiębiorstwa oraz jego funkcje
c) rodzaje kosztów w krótkim i długim okresie czasu
d) kształtowanie się utargów
e) zysk jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami
f) optimum technologiczne
g) optimum ekonomiczne
h) ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non profit.
4. Rynki czynników produkcji
a) rynek pracy
b) rynek kapitału finansowego i rzeczowego
c) rynek zasobów naturalnych
d) racjonalizacja zasobów gospodarczych
e) wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy
zarządzania
organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego
5. Teoria zachowań konsumenckich
a) cel gospodarstw domowych
b) ograniczenie budżetowe
c) model racjonalnego wyboru
d) krzywa obojętności
e) funkcja użyteczności a budżet konsumenta
6. Makroekonomia – zakres i metody analizy
a) główne kontrowersje i paradygmaty teorii makroekonomicznych
b) specyfika globalnego rynku
c) podstawowe tożsamości makroekonomiczne.
7. Pomiar działalności gospodarczej
a) wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy
b) Produkt Krajowy Brutto

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

f)

W5,6,7

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02
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c) Produkt Narodowy Brutto
d) Produkt Narodowy Netto

e) PKB a dobrobyt społeczny

W8,9,10

W11,12

Lp.

Ćw1

8. Równowaga na rynku dóbr i usług
a) funkcja konsumpcji
b) funkcja oszczędności
c) oddziaływanie inwestycji na dochód narodowy (mnożnik inwestycyjny)
d) funkcja agregatowego popytu
e) mechanizm przywracania równowagi gospodarczej
9. Równowaga na rynku pieniądza.
a) czynniki determinujące popyt na pieniądz
b) równanie wymiany Irwinga Fishera (1867-1947)
c) mnożnik kreacji pieniądza
d) podaż pieniądza
e) tożsamość popytu i podaży pieniądza
f) funkcje banku centralnego
g) banki komercyjne – zadania
h) polityka monetarna w Polsce w latach 1990-2008, jej ocena i analiza
porównawcza
10. Inflacja jako problem makroekonomiczny.
a) pojęcie i rodzaje inflacji
b) przyczyny inflacji
c) kształtowanie się inflacji w Polsce oraz w wybranych krajach 1990-2008
d) ekspansywna polityka budżetowa
e) koszty inflacji
f) metody hamowania inflacji
g) inflacja a proces transformacji ustrojowej
11. Bezrobocie – ujemna dywidenda kapitalizmu
a) pojęcie , determinanty i skutki bezrobocia
b) rodzaje bezrobocia
c) teorie bezrobocia
d) bezrobocie a działalność państwa
e) bezrobocie w Polsce latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz na początku XXI
wieku
f) równowaga na rynku pracy
g) rynek pracy a polityka wynagrodzeń
h) krzywa Philipsa
12. Budżet państwa
a) rola państwa w gospodarce rynkowej
b) pojęcie i rodzaje podatków
c) dochody i wydatki państwa- analiza porównawcza
d) deficyt budżetowy a dług publiczny
e) stan budżetu państwa a dochód narodowy wpływ wydatków budżetowych i
podatków na poziom wytwarzanego dochodu narodowego
Ćwiczenia:

1. Popyt, podaż, rynek
a) kształtowanie się krzywej popytu i podaży oraz ilustracja graficzna
b) prawo popytu i prawo podaży
c) paradoksy popytu
d) równowaga rynkowa, cena rynkowa
e) nadwyżka popytu oraz nadwyżka podaży
f) skutki ustalania cen minimalnych i maksymalnych
g) elastyczność funkcji popytu i podaży względem czynników je określających
h) mechanizm przywracania równowagi na rynku

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
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okres krótki, okres długi w ekonomii i wpływ na kształt krzywej podaży
j) rola i zachowanie organizacji na rynku
2. Funkcja produkcji
a) produkcja w długim okresie czasu
b) korzyści skali
c) izokwanta
d) izokoszta
e) koszty krótkookresowe
f) produkt krańcowy, przeciętny, całkowity
g) funkcja produkcji typu Couba-Douglasa
3. Równowaga na rynku dóbr i usług
a) funkcja konsumpcji
b) funkcja oszczędności
c) oddziaływanie inwestycji na dochód narodowy (mnożnik inwestycyjny)
d) funkcja agregatowego popytu
e) mechanizm przywracania równowagi gospodarczej
4. Równowaga na rynku pieniądza.
a) czynniki determinujące popyt na pieniądz
b) równanie wymiany Irwinga Fishera (1867-1947)
c) mnożnik kreacji pieniądza
d) podaż pieniądza
e) tożsamość popytu i podaży pieniądza

i)

Ćw2

Ćw3

Ćw4

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIE
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student przedstawia informacje z zakresu pojęć, organizacji oraz teorii
współczesnej makroekonomii i mikroekonomii.
Przedstawia aktualne trendy rozwoju w ekonomii, wyjaśnia powody i
następstwa procesu globalizacji ekonomii i gospodarki.
Identyfikuje rolę państwa w gospodarce wolnorynkowej.
Referuje zagadnienia popytu i podaży, inflacji, bezrobocia i wymienności
tych zjawisk, współzależności rozwoju gospodarczego i innowacyjności
gospodarki.
Wyjaśnia istotę i funkcje pieniądza i jego kreacji, rolę importu i eksportu,
cykle gospodarcze i ich znaczenie.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student potrafi rozpoznawać i analizuje problemy makroekonomiczne,
potrafi wyjaśnić działania systemu rachunków narodowych, działania rynku
aktywów pieniężnych.
Analizuje przyczyny i skutki działania polityki pieniężnej i fiskalnej.
Ocenia zjawiska ekonomiczne i formułuje własne, uzasadnione opinie, na
tematy makroekonomicznej.

Ćwiczenia pisemne,
rozwiązanie case study

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student jest przygotowany do realizacji własnej przedsiębiorczości.
Reprezentuje ukształtowaną wrażliwość etyczno-społeczną, otwartość na
racje drugiej strony, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w
środowisku pracy i poza nim.
Przejawia potrzebę rozwijania procesu uczenia się przez całe życie oraz
rozwoju osobistego.

Obserwacja
i ocena studenta, ocena pracy
w grupie, aktywność

Metody weryfikacji:
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Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie przedstawia
informacji z zakresu pojęć,
organizacji oraz teorii
współczesnej makroekonomii i
mikroekonomii.
Nie przedstawia aktualnych
trendów rozwoju w ekonomii,
nie wyjaśnia powodów i
następstw procesu globalizacji
ekonomii i gospodarki.
Nie identyfikuje roli państwa w
gospodarce wolnorynkowej.
Nie referuje zagadnienia
popytu i podaży, inflacji,
bezrobocia i wymienności tych
zjawisk, współzależności
rozwoju gospodarczego i
innowacyjności gospodarki.
Nie wyjaśnia istoty i funkcji
pieniądza i jego kreacji, roli
importu i eksportu, cykli
gospodarczych i ich znaczenia.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
rozpoznawać i analizować
problemów
makroekonomicznych, nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student przedstawia
informacje z zakresu
pojęć, organizacji oraz
teorii współczesnej
makroekonomii i
mikroekonomii.
Przedstawia aktualne
trendy rozwoju w
ekonomii, wyjaśnia
powody i następstwa
procesu globalizacji
ekonomii i gospodarki.
Identyfikuje rolę
państwa w gospodarce
wolnorynkowej.

Student przedstawia
kluczowe i bogate
informacje z zakresu
pojęć, organizacji oraz
teorii współczesnej
makroekonomii i
mikroekonomii.
Przedstawia aktualne
trendy rozwoju w
ekonomii, wyjaśnia
powody i następstwa
procesu globalizacji
ekonomii i gospodarki.
Identyfikuje rolę
państwa w gospodarce
wolnorynkowej.
Referuje zagadnienia
popytu i podaży,
inflacji, bezrobocia i
wymienności tych
zjawisk,
współzależności
rozwoju
gospodarczego i
innowacyjności
gospodarki.

Student potrafi
rozpoznawać i
analizuje problemy
makroekonomiczne,

Student potrafi
efektywnie
rozpoznawać i
analizuje problemy

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student przedstawia
różnorodne i
uporządkowane
informacje z zakresu
pojęć, organizacji oraz
teorii współczesnej
makroekonomii i
mikroekonomii.
Przedstawia aktualne
trendy rozwoju w
ekonomii, wyjaśnia
powody i następstwa
procesu globalizacji
ekonomii i gospodarki.
Identyfikuje rolę
państwa w gospodarce
wolnorynkowej.
Referuje zagadnienia
popytu i podaży,
inflacji, bezrobocia i
wymienności tych
zjawisk,
współzależności
rozwoju
gospodarczego i
innowacyjności
gospodarki.
Wyjaśnia istotę i
funkcje pieniądza i
jego kreacji, rolę
importu i eksportu,
cykle gospodarcze i
ich znaczenie.
Student potrafi
kompleksowo w
stopniu rozszerzonym
rozpoznawać i

20

potrafi wyjaśnić działania
systemu rachunków
narodowych, działania rynku
aktywów pieniężnych.
Nie analizuje przyczyny i
skutków działania polityki
pieniężnej i fiskalnej.
Nie ocenia zjawiska
ekonomicznego i nie formułuje
własnego, uzasadnionego
zdania i opinii, na tematy
makroekonomicznej.

P_K01
P_K02

Student nie jest przygotowany
do realizacji własnej
przedsiębiorczości.
Nie reprezentuje
ukształtowanej wrażliwości
etyczno-społecznej, otwartości
na racje drugiej strony,
zaangażowanie i poczucie
odpowiedzialności w
środowisku pracy i poza nim.
Nie przejawia potrzeby
rozwijania procesu uczenia się
przez całe życie oraz rozwoju
osobistego.

potrafi wyjaśnić
działania systemu
rachunków
narodowych, działania
rynku aktywów
pieniężnych.

Student jest
przygotowany do
realizacji własnej
przedsiębiorczości.
Reprezentuje
ukształtowaną
wrażliwość etycznospołeczną, otwartość
na racje drugiej strony,
zaangażowanie i
poczucie
odpowiedzialności w
środowisku pracy.

makroekonomiczne,
potrafi wyjaśnić
działania systemu
rachunków
narodowych, działania
rynku aktywów
pieniężnych.
Analizuje przyczyny i
skutki działania
polityki pieniężnej i
fiskalnej.

Student jest
przygotowany do
realizacji własnej
przedsiębiorczości.
Docenia i reprezentuje
ukształtowaną
wrażliwość etycznospołeczną, otwartość
na racje drugiej strony,
zaangażowanie i
poczucie
odpowiedzialności w
środowisku pracy i
poza nim.

analizuje problemy
makroekonomiczne,
potrafi wyjaśnić
działania systemu
rachunków
narodowych, działania
rynku aktywów
pieniężnych.
Analizuje przyczyny i
skutki działania
polityki pieniężnej i
fiskalnej.
Ocenia zjawiska
ekonomiczne i
formułuje własne,
uzasadnione opinie, na
tematy
makroekonomicznej.
Student jest
przygotowany do
realizacji własnej
przedsiębiorczości.
Reprezentuje
ukształtowaną
wrażliwość etycznospołeczną, otwartość
na racje drugiej strony,
zaangażowanie i
poczucie
odpowiedzialności w
środowisku pracy i
poza nim.
Przejawia potrzebę
rozwijania procesu
uczenia się przez całe
życie oraz rozwoju
osobistego. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

20

41

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

47 h / 1 ,88 ECTS

26 h / 1,04

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
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zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−
−
−

Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Begg D., Fischer S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2014.
Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Wyd. GWP, Gdańsk 2007.
− Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−

Bakier B., Dawidziuk M., Iwacewicz-Orłowska A., Mikroekonomia Testy i Zadania, Wyd. WSFiZ, Białystok 2006.
Grabia T., Kucharski L., Nyk M., Problemy testy zadania z mikroekonomii i makroekonomii, Wyd. SWSPiZ, Łódź 2005.
− Zalega T., Makroekonomia, Wyd. UW, Warszawa 2006.
− Zalega T., Mikroekonomia Zbiór ćwiczeń i zadań, Wyd. UW, Warszawa 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
− Foliogramy, prezentacje multimedialne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / fakultatywny

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

dr Andrzej Marjański
Brak wymagań wstępnych.

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

30

2

47

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

15

Studia
niestacjonar
ne

8

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną.
Dyskusja, case study.

VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Poznaje zasady funkcjonowania rynku oraz prawidłowości kształtowania jego struktur.

K_W18

P_W02

Identyfikuje przejawy indywidualnej przedsiębiorczości.

K_W18

P_U01

Potrafi wykorzystać oraz połączyć wiedzę z różnych dziedzin podczas projektowanie i
analizowania przedsięwzięcia biznesowego samodzielnie, bądź w grupie.

K_U13

P_U02

Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną pracę związaną z działalnością gospodarczą.

K_U13

Umiejętności:

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości.

K_K01

P_K02

Potrafi utrzymać wysoki poziom profesjonalizmu i przestrzega zasad oraz norm etycznych w
procesie prowadzenia przedsięwzięcia przedsiębiorczego.

K_K08

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1

Przedsiębiorczość – jej źródła i istota; człowiek w procesie przedsiębiorczości; ekonomiczna
interpretacja przedsiębiorczości; kulturowe źródła przedsiębiorczości

P_W01, P_W02,
P_K01, P_K02

W2

Wzajemne relacje między przedsiębiorczością a zarządzaniem, strategia zarządzania na
wolnym rynku.

P_W01, P_W02,
P_K01, P_K02

W3

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01,
P_K02

W4

Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

P_W01, P_W02,
P_U02, P_K01,
P_K02

W5

Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W6

Rachunkowość i finanse w małej firmie

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W7

Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Pojęcia związane z działalnością gospodarczą, sposoby definiowania przedsiębiorczości; źródła
wiedzy przedsiębiorczej, osobowość przedsiębiorcza.

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw2

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej; sposoby rozpoczynania działalności. Analiza
i omówienie biznesplanu.

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw3

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw; plusy i minusy prowadzenia działalności w
zależności od wybranej formy; wybór optymalnej formy

Ćw4

Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce wolnorynkowej; uwarunkowania prawne i
specyfika działalności w małym rozmiarze

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw5

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w stosunku do nieprofesjonalnych uczestników obrotu.
Zrozumienie przebiegu i zespołu czynników warunkujących przedsiębiorczość.

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw6

Rozwój nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki.

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw7

Znaczenie marki dla przedsiębiorców.

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K02

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01, P_U02,
P_U01, P_K01,
P_K02

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

Test sprawdzający.

Wykład
Umiejętności:

P_U01
P_U02

Test sprawdzający, praca pisemna, aktywność na zajęciach

Wykład, Ćwiczenia
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P_U03
Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca pisemna, aktywność na zajęciach

Ćwiczenia

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia
się

Ocena niedostateczna
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

P_W01

nie zna kluczowych
koncepcji teorii
przedsiębiorstwa ani
historycznej ewolucji
struktur organizacyjnych.

zna wybrane koncepcje
teorii przedsiębiorstwa
odnośnie powstawania,
funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju
przedsiębiorstw

zna i wyjaśnia kluczowe
koncepcje teorii
przedsiębiorstwa
odnośnie powstawania,
funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju
przedsiębiorstw

zna i wyjaśnia kluczowe
koncepcje teorii
przedsiębiorstwa odnośnie
powstawania,
funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju
przedsiębiorstw
Charakteryzuje
historyczną ewolucję
struktur organizacyjnych,
wskazuje na czynniki
strukturotwórcze.

P_W02

nie identyfikuje przejawów
indywidualnej
przedsiębiorczości.

identyfikuje elementarne
przejawy indywidualnej
przedsiębiorczości.

Identyfikuje kluczowe
przejawy indywidualnej
przedsiębiorczości.

Identyfikuje różnorodne
przejawy indywidualnej
przedsiębiorczości.

P_U01

nie potrafi wykorzystać
oraz połączyć wiedzy z
różnych dziedzin podczas
projektowanie i
analizowania
przedsięwzięcia
biznesowego
samodzielnie, bądź w
grupie.

potrafi w stopniu ogólnym
wykorzystać oraz połączyć
wiedzę z różnych dziedzin
podczas projektowanie i
analizowania
przedsięwzięcia
biznesowego
samodzielnie, bądź w
grupie.

potrafi w stopniu
szczegółowym
wykorzystać oraz
połączyć wiedz z
różnych dziedzin
podczas projektowanie i
analizowania
przedsięwzięcia
biznesowego
samodzielnie, bądź w
grupie.

potrafi w stopniu
wyczerpującym
wykorzystać oraz połączyć
wiedzę z różnych dziedzin
podczas projektowanie i
analizowania
przedsięwzięcia
biznesowego
samodzielnie, bądź w
grupie.

P_U02

nie potrafi zaplanować
oraz uruchomić własną
pracę związaną z
działalnością gospodarczą.

potrafi w stopniu ogólnym
zaplanować oraz
uruchomić własną pracę
związaną z działalnością

potrafi w stopniu
szczegółowym
zaplanować oraz
uruchomić własną pracę

potrafi w stopniu
wyczerpującym
zaplanować oraz
uruchomić własną pracę
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gospodarczą.

związaną z działalnością
gospodarczą.

związaną z działalnością
gospodarczą.

P_K01

nie jest gotów do
organizowania i
kierowania pracą zespołów
(projektowych,
zadaniowych itp.) i
organizacji w środowisku
pracy i poza nim.

wykazuje gotowość do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim.

P_K02

nie jest gotów utrzymać
wysokiego poziomu
profesjonalizmu i
przestrzega zasad oraz
norm etycznych w
procesie prowadzenia
przedsięwzięcia
przedsiębiorczego..

jest gotów utrzymać wysoki poziom profesjonalizmu i przestrzega zasad oraz norm
etycznych w procesie prowadzenia przedsięwzięcia przedsiębiorczego.

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

10 h

10 h

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

10 h

25 h

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8h

14 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

47 h / 1,88 ECTS

26 h / 1,04 ECTS

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk
2003.
– Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2010
– Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania, red. Aleksy Banasiak, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
Zarządzania, Łódź 2009.
– Zarządzanie i przedsiębiorczość: studia polskich przypadków. Część 2, red. Jerzego Altkorna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PSYCHOLOGIA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / fakultatywny
2
I/2
Dr Małgorzata Roślak-Olczyk
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

2

48

16

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

16

Studia
niestacjonarne

8

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja, case studies, praca w grupach

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury
społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.
Aksjologię systemu prawnego.

P_W02

ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o społeczeństwie, w szczególności
humanistyczną oraz etyczną, niezbędną dla rozumienia funkcjonowania prawa,
współczesne zasady tworzenia prawa.

K_W02
K_W01
K_W08

Umiejętności:
P_U01

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk prawnych, tworzenia prawa oraz
etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów zawodowych

K_U15
K_U14
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P_U02

posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i
proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania
proponowanych rozwiązań

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

K_K01
K_K02

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład / Ćwiczenia:

Lp.

W1,2

W3,4

W5,6

W7,8

W9,10

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

1.

Procesy poznawcze (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, aktywność
poznawcza, style poznawcze).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

2.

Inteligencja (rozwiązywanie problemów, pomiar inteligencji).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

3.

Procesy uczenia się i pamięci (rodzaje i cechy pamięci, uwarunkowania procesów
pamięciowych, teorie zapominania)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

4.

Procesy emocjonalno-motywacyjne (cechy emocji, prawa, rodzaje, warunki
powstania motywu, polimotywacyjność działań ludzkich).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

5.
6.

Temperamentalne uwarunkowania zachowań.
Elementy osobowości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student prezentuje podstawowe informacje o przedmiocie i zakresie
psychologii.
Student definiuje zbiór podstawowych pojęć związanych z poznaniem zasad,
sposobów odbioru i pozyskiwania informacji.
Student wymienia i charakteryzuje kierunki rozwoju psychologii oraz
wybrane
metody
i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych, analizowania zjawisk
społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości.
Przedstawia rozszerzone wiadomości o człowieku jako jednostce działającej
w strukturach społecznych i organizacyjnych.
Omawia ogólne i szczegółowe mechanizmy wywierające wpływ na
zachowania społeczne.

Praca pisemna, test wiedzy

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student identyfikuje i wykorzystuje w praktyce mechanizmy zarządzania w
grupie (w organizacji). Analizuje i interpretuje przyczyny trudnych sytuacji
pojawiających się podczas funkcjonowania w społeczeństwie, jednostce
organizacyjnej (urzędzie, firmie).

Symulacja, obserwacja pracy
w grupie

Kompetencje społeczne:
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Student nabywa umiejętność obserwacji życia społecznego, okresowych
zjawisk społecznych i potrafi je identyfikować.
Obserwacja
Student angażuje się w aktywność zespołową.
P_K01
i ocena studenta, aktywność
Student wykazuje postawę odpowiedzialności za podejmowane decyzje, co
na zajęciach
wpływa na rozwijanie postaw etycznych osoby wykonującej zawód związany
ze stosowaniem prawa.
Metody weryfikacji: Zaliczenie w formie: przygotowanie pracy pisemnej
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01;
P_W02;

Student nie prezentuje
podstawowych informacji o
przedmiocie i zakresie
psychologii.
Student nie definiuje zbioru
podstawowych pojęć
związanych z poznaniem
zasad, sposobów odbioru i
pozyskiwania informacji.
Student nie wymienia i
charakteryzuje kierunki
rozwoju psychologii oraz
wybrane metody
i narzędzia opisu, w tym
techniki pozyskiwania danych,
analizowania zjawisk
społecznych oraz rządzących
nimi prawidłowości.
Nie przedstawia rozszerzonych
wiadomości o człowieku jako
jednostce działającej
w strukturach społecznych i
organizacyjnych.
Nie omawia ogólne i
szczegółowe mechanizmy
wywierające wpływ na
zachowania społeczne.

P_U01;

Student nie identyfikuje i nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student prezentuje
podstawowe
informacje o
przedmiocie i zakresie
psychologii.
Student definiuje zbiór
podstawowych pojęć
związanych z
poznaniem zasad,
sposobów odbioru i
pozyskiwania
informacji.
Student wymienia i
charakteryzuje
kierunki rozwoju
psychologii oraz
wybrane metody
i narzędzia opisu, w
tym techniki
pozyskiwania danych,
analizowania zjawisk
społecznych oraz
rządzących nimi
prawidłowości.

Student prezentuje
elementarne i
kluczowe informacje o
przedmiocie i zakresie
psychologii.
Student definiuje zbiór
podstawowych pojęć
związanych z
poznaniem zasad,
sposobów odbioru i
pozyskiwania
informacji.
Student wymienia i
charakteryzuje
kierunki rozwoju
psychologii oraz
wybrane metody
i narzędzia opisu, w
tym techniki
pozyskiwania danych,
analizowania zjawisk
społecznych oraz
rządzących nimi
prawidłowości.
Przedstawia
rozszerzone
wiadomości o
człowieku jako
jednostce działającej
w strukturach
społecznych i
organizacyjnych.

Student identyfikuje i

Student w stopniu

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student prezentuje
bogate, różnorodne i
zaawansowane
informacje o
przedmiocie i zakresie
psychologii.
Student definiuje zbiór
bogatych pojęć
związanych z
poznaniem zasad,
sposobów odbioru i
pozyskiwania
informacji.
Student wymienia i
charakteryzuje
kierunki rozwoju
psychologii oraz
wybrane metody
i narzędzia opisu, w
tym techniki
pozyskiwania danych,
analizowania zjawisk
społecznych oraz
rządzących nimi
prawidłowości.
Przedstawia
rozszerzone
wiadomości o
człowieku jako
jednostce działającej
w strukturach
społecznych i
organizacyjnych.
Omawia ogólne i
szczegółowe
mechanizmy
wywierające wpływ na
zachowania społeczne.
Student kompleksowo
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P_U02;

P_K01

wykorzystuje w praktyce
mechanizmy zarządzania w
grupie (w organizacji). Nie
analizuje i nie interpretuje
przyczyny trudnych sytuacji
pojawiających się podczas
funkcjonowania w
społeczeństwie, jednostce
organizacyjnej (urzędzie,
firmie).

Student nie nabywa
umiejętność obserwacji życia
społecznego, okresowych
zjawisk społecznych i potrafi
ich identyfikować.
Student nie angażuje się w
aktywność zespołową.
Student nie wykazuje postawę
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje, co
wpływa na rozwijanie postaw
etycznych osoby wykonującej
zawód związany ze
stosowaniem prawa.

wykorzystuje w
praktyce mechanizmy
zarządzania w grupie
(w organizacji).

Student nabywa
umiejętność
obserwacji życia
społecznego,
okresowych zjawisk
społecznych i potrafi
je identyfikować.

rozszerzonym
identyfikuje i
wykorzystuje w
praktyce mechanizmy
zarządzania w grupie
(w organizacji).
Analizuje i
interpretuje przyczyny
trudnych sytuacji
pojawiających się
podczas
funkcjonowania w
społeczeństwie,
jednostce
organizacyjnej
(urzędzie, firmie).

Student wykazuje się
świadomością wagi
przestrzegania prawa a
także nabywa
umiejętność
obserwacji życia
społecznego,
okresowych zjawisk
społecznych i potrafi
je identyfikować.
Student angażuje się w
aktywność zespołową.

identyfikuje i
wykorzystuje w
praktyce mechanizmy
zarządzania w grupie
(w organizacji).
Analizuje i interpretuje
szczegółowo także
praktycznie przyczyny
trudnych sytuacji
pojawiających się
podczas
funkcjonowania w
społeczeństwie,
jednostce
organizacyjnej
(urzędzie, firmie).
Student wykazuje
postawę
odpowiedzialności
prawnej i społecznej a
także nabywa
umiejętność
obserwacji życia
społecznego,
okresowych zjawisk
społecznych i potrafi je
identyfikować.
Student angażuje się w
aktywność zespołową.
Student wykazuje
postawę
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje,
co wpływa na
rozwijanie postaw
etycznych osoby
wykonującej zawód
związany ze
stosowaniem prawa.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

20

41

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

47 h / 1 ,88 ECTS

26 h / 1,04

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

30

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne, Rebis, Poznań 2016.
− Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III, GWP, Gdańsk 2008.
− Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu, GWP, Gdańsk 2013.
− Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 2013.
Inne materiały dydaktyczne:
− brak
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

SOCJOLOGIA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / fakultatywny

Punkty ECTS:

3 ECTS

Rok / Semestr:

I/1

Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

dr Ewa Stroińska
Brak wymagań wstępnych

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

15

2

47

8

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonar
ne

16

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny
Dyskusja, case studies, praca w grupach

VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student definiuje pojęcia z zakresu socjologii, w szczególności socjologii odnoszącej się do
prawa.

K_W01

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student potrafi pracując samodzielnie lub w zespole prezentować odmienne przekonania na
temat konkretnych zjawisk o charakterze socjologicznym.
Student potrafi przewidzieć przebieg i wskazać konsekwencje obserwowanych zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i religijnych).

K_U12
K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student uznaje znaczenie wiedzy socjologicznej w rozwiązywaniu problemów praktycznych
oraz poznawczych.
Student potrafi podejmować decyzję w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, zarówno
w działaniach własnych, jak i zespołowych.

K_K02
K_K06

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Lp.

Wykład/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

W1/Ćw1

Określenie problematyki wchodzącej w zakres badawczy socjologii. Zarys historii socjologii
ze szczególnym uwzględnieniem społecznych uwarunkowań jej powstania i rozwoju.

P_W01, P_U02

W2/Ćw2

Charakterystyka podstawowych teorii socjologicznych (teoria funkcjonalna, teoria konfliktu,
interakcjonizm symboliczny, teoria wymiany, teoria racjonalnego wyboru)

P_W01, P_U01
P_U02

W3/Ćw3

Etapy i elementarne mechanizmy socjalizacji (rola socjalizacji w zapewnianiu grupom jedności
motywacyjnej) Społeczna warstwa osobowości (zasadnicze modele osobowości społecznej i
konsekwencje wpływu społeczeństwa na osobowość jednostki)

P_W01, P_U01.
P_U02

W4/Ćw4

W5/Ćw5

W6/Ćw6

Podstawowe rodzaje zbiorowości społecznych (krąg społeczny, grupa społeczna – problem
konformizmu i grupowego myślenia, tłum – zjawiska: zarażenia emocjonalnego i przesunięcia
odpowiedzialności)
Podstawowe procesy społeczne globalizacja i konsumpjconizm, makdonaldyzacja. Nowy styl
życia, tzw. e-styl. Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnymi świecie. Overclass
i nadkonsumpcja. Underclass i kultura ubóstwa. Rodzaje i występowanie patologii społecznej.
Typy i rodzaje badań socjologicznych (np.: pierwotne i wtórne, jakościowe i ilościowe,
całościowe i reprezentacyjne; terenowe, eksperymentalne). Proces badawczy – etapy, podstawy
planowania i projektowania badań empirycznych; koncepcja badań.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01
P_W01, P_U01,
P_U02
P_W02, P_U01,
P_K01, P_K02

W7/Ćw7

Elementy projektu badań empirycznych; problem badawczy i problematyka badań. Przedmiot
badań i jego strukturalizacja; definiowanie pojęć.Hipotezy – rozumienie, funkcje, zasady
formułowania i weryfikacji.

P_W02, P_U01,
P_K01, P_K02

W8/Ćw8

Elementy projektu badań empirycznych; Dobór zmiennych i wskaźników (definicje, rodzaje).
Pomiar (podstawy i poziomy pomiaru, błąd pomiaru, trafność i rzetelność). Indeksy i skale
pomiaru postaw. Rodzaje prób badawczych i metody ich doboru

P_W02, P_U01,
P_K01, P_K02

W9/Ćw9

Tworzenie narzędzi badawczych: typy i rodzaje narzędzi badawczych. Podstawowe reguły
tworzenia narzędzi badawczych do badań jakościowych i ilościowych. Zasady ich zastosowania,
reguły realizacji badań przy wykorzystaniu danego narzędzia.

P_W02, P_U01,
P_K01, P_K02

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Test sprawdzający.

Wykład
Umiejętności:

P_U01
P_U02

Test sprawdzający, projekt grupowy, aktywność na zajęciach

Wykład, Ćwiczenia

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Projekt grupowy, aktywność na zajęciach

Ćwiczenia

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
- kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
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− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia
się

Ocena niedostateczna
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

P_W01

Student zna i definiuje
Student zna podstawowe
Student zna i bezbłędnie
Student nie zna i nie
podstawowe pojęcia z
pojęcia z zakresu socjologii,
definiuje podstawowe pojęcia
definiuje podstawowych
zakresu socjologii, w
w szczególności odnoszącej
z zakresu socjologii, w
pojęcia z zakresu
szczególności odnoszącej
się do prawa.
szczególności odnoszącej się
socjologii, w
się do prawa.
do prawa.
Wiedzę opanował w
szczególności odnoszącej
Wiedzę opanował w
stopniu dostatecznym
Wiedzę opanował
się do prawa.
stopniu dobrym (70(50-59%) / więcej niż
w stopniu bardzo dobrym
(uzyskał mniej niż 50%).
79%) / więcej niż
dostateczną (60-69%).
(90% i więcej).
dobrym (80-89%).

P_U01

Student w stopniu
ogólnym potrafi pracować
Student nie potrafi
samodzielnie prezentując
pracując samodzielnie lub odmienne przekonania na
w zespole prezentować
temat konkretnych zjawisk
odmiennych przekonań na
o charakterze
temat konkretnych zjawisk
socjologicznym.
o charakterze
Ukształtował
socjologicznym (uzyskał
umiejętności w stopniu
mniej niż 50%).
dostatecznym (50-59%) /
więcej niż dostateczną
(60-69%).

P_U02

Student nie potrafi
przewidzieć przebiegu i
wskazywać na
konsekwencje
obserwowanych zjawisk
społecznych (kulturowych,
politycznych,
ekonomicznych, prawnych
i religijnych).
(uzyskał mniej niż 50%).

Student potrafi
przewidzieć przebieg
obserwowanych zjawisk
społecznych (kulturowych,
politycznych,
ekonomicznych, prawnych
i religijnych).
Ukształtował
umiejętności w stopniu
dostatecznym (50-59%) /
więcej niż dostateczną
(60-69%).

Student w stopniu
wnikliwym potrafi
pracować samodzielnie
lub w zespole
prezentując odmienne
przekonania na temat
konkretnych zjawisk o
charakterze
socjologicznym.
Umiejętności
ukształtował w stopniu
dobrym (70-79%) /
więcej niż dobrym (8089%).

Student w stopniu
wnikliwym potrafi pracować
samodzielnie lub w zespole
prezentując odmienne
przekonania na temat
konkretnych zjawisk o
charakterze socjologicznym.
Jest gotów uczestniczyć w
dyskusjach w charakterze
lidera.
Umiejętności ukształtował
w stopniu bardzo dobrym
(90%
i więcej).

Student potrafi
przewidzieć przebieg i
Student potrafi przewidzieć
wskazywać na ogólne
przebieg i wskazać
konsekwencje
konsekwencje
obserwowanych zjawisk
obserwowanych zjawisk
społecznych
społecznych (kulturowych,
(kulturowych,
politycznych,
politycznych,
ekonomicznych, prawnych i
ekonomicznych, prawnych
religijnych).
i religijnych).
Umiejętności ukształtował
Umiejętności
w stopniu bardzo dobrym
ukształtował w stopniu
(90%
dobrym (70-79%) /
i więcej).
więcej niż dobrym (8089%).

P_K01

Student nie uznaje
znaczenia wiedzy
socjologicznej w
rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz
poznawczych.

Student uznaje znaczenie wiedzy socjologicznej w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz poznawczych.

P_K02

Student nie potrafi
podejmować decyzji w
oparciu o posiadaną
wiedzę i umiejętności,

Student potrafi podejmować decyzję w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności,
zarówno w działaniach własnych, jak i zespołowych.
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zarówno w działaniach
własnych, jak i
zespołowych.
X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45 h

24 h

Egzamin/zaliczenie

2h

2h

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

15 h

15 h

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

10 h

24 h

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

3h

10 h

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

47 h / 1,88 ECTS

26 h / 1,04ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
− Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
− Podgórski R. A., Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Olsztyn 2007.
− Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Giddens A., Sutton P. W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Warszawa 2014
− Gordon M., Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008
− Sztompka P., Socjologia lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005
− Walczak - Duraj D., Podstawy współczesnej socjologii, Wydawnictwo Omega - Praksis, Pabianice 2006
Inne materiały dydaktyczne:
– Autorskie materiały zawierające przykłady projektów badawczych.
– Autorskie materiały zawierające przykłady narzędzi badawczych.
– Prezentacje multimedialne, teksty źródłowe, statystyki.
– Materiały zastane, wizualne, krótkie filmy popularnonaukowe, obrazujące przemiany współczesnego społeczeństwa.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

FILOZOFIA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
ogólnouczelniany
3
I/2
Dr hab. Grzegorz Ignatowski
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma wiedzę na temat możliwości oraz docierania do źródeł wiedzy dotyczącej zjawisk i
prądów filozoficznych począwszy od starożytności a skończywszy na zjawiskach nam
kulturowo i chronologicznie bliskich

K_W02

P_W02

Wie jak świadomie poruszać się w obrębie podstawowych zagadnień związanych ze
zjawiskami i teoriami najbardziej reprezentatywnymi dla poszczególnych nurtów
filozoficznych na przestrzeni dziejów kultury europejskiej.

K_W14
K_W17

Umiejętności:
P_U01

Potrafi świadomie wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą podstaw filozofii do celów
projektowych.

K_U01

P_U02

Umie dotrzeć do źródeł informacji na temat historii filozofii.

K_U05

36

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest zdolny do gromadzenia i przetwarzania informacji z dziedziny filozofii, które umie
twórczo wykorzystać do realizowanych projektów.

K_K03

P_K02

Jest zdolny do rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie i świadomego
wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Jest zdolny do definiowania własnych sądów
na tematy dotyczące filozofii.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Lp.

Wykład:

W1,2,3

Podstawowe dziedziny zaliczane do filozofii, datowanie okresów filozofii, chronologia
filozofii starożytnej. Jońscy filozofowie przyrody: Tales, Anaksymander, Anaksymenes,
Heraklit

W4,5

W6,7,8

W9,10,11

W12,13,14

Szkoła Elejska – Ksenofanes, Parmenides, Empedokles, Zenon z Elei. Demokryt i
atomiści – materialistyczna koncepcja świata, cztery twierdzenia atomizmu,
właściwości atomów, subiektywistyczna teoria postrzeżeń, materialistyczna koncepcja
zjawisk psychicznych
Pitagorejczycy, związek pitagorejski, pitagorejczycy a orficy, misteria orfickie i
pitagorejskie, koncepcje metafizyczne – metempsychoza, koncepcje naukowe
pitagorejczyków – liczba jako zasada bytu, zerwanie z monizmem filozoficznym
Sofiści – nowe podejście do filozofii, humanizm filozoficzny, nowe podejście do nauki:
przedmiot badań, zadania, minimalizm poznawczy, sensualizm, relatywizm,
praktycyzm i konwencjonalizm. Początki estetyki – teoria poezji
Sokrates – poglądy etyczne: cnota jako dobro bezwzględne, pożytek i szczęście, cnota
jako wiedza, intelektualizm etyczny, metoda elenktyczna i metoda maieutyczna,
moralizm i intelektualizm filozofii Sokratesa
Platon i Arystoteles – nauka o ideach, idee a rzeczy, natura idei, nauka o duszy, dusza a
ciało, eschatologia, celowość świata, dusza świata, epistemologia, etyka, estetyka.
Wykład 3-4 Stoicy, Epikurejczycy, Neoplatonicy – najważniejsze nurty filozofii
hellenistycznej. Wykład 5-6 Filozofia chrześcijańska – Augustyn, Abelard, Ockham,
Tomasz z Akwinu.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Ma wiedzę na temat możliwości oraz docierania do źródeł wiedzy dotyczącej
zjawisk i prądów filozoficznych począwszy od starożytności a skończywszy
na zjawiskach nam kulturowo i chronologicznie bliskich.
Wie jak świadomie poruszać się w obrębie podstawowych zagadnień
związanych ze zjawiskami i teoriami najbardziej reprezentatywnymi dla
poszczególnych nurtów filozoficznych na przestrzeni dziejów kultury
europejskiej.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01

Potrafi świadomie wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą podstaw filozofii do
celów projektowych.

P_U02

Umie dotrzeć do źródeł informacji na temat historii filozofii.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne
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Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Jest zdolny do gromadzenia i przetwarzania informacji z dziedziny filozofii,
które umie twórczo wykorzystać do realizowanych projektów.
Jest zdolny do rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie i świadomego
wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Jest zdolny do definiowania
własnych sądów na tematy dotyczące filozofii.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Ma
podstawową
wiedzę
na
temat
możliwości
oraz
docierania do źródeł
wiedzy
dotyczącej
zjawisk i prądów
filozoficznych
począwszy
od
starożytności
a
skończywszy
na
zjawiskach
nam
kulturowo
i
chronologicznie
bliskich.

Ma wiedzę na temat
możliwości
oraz
docierania do źródeł
wiedzy
dotyczącej
zjawisk i prądów
filozoficznych
począwszy
od
starożytności
a
skończywszy
na
zjawiskach
nam
kulturowo
i
chronologicznie
bliskich.

Ma pogłębioną wiedzę
na temat możliwości
oraz docierania do
źródeł
wiedzy
dotyczącej zjawisk i
prądów filozoficznych
począwszy
od
starożytności
a
skończywszy
na
zjawiskach
nam
kulturowo
i
chronologicznie
bliskich.

Wie jak świadomie
poruszać się w obrębie
podstawowych
zagadnień związanych
ze zjawiskami i
teoriami najbardziej
reprezentatywnymi dla
poszczególnych
nurtów filozoficznych
na przestrzeni dziejów
kultury europejskiej.

Wie jak świadomie
poruszać się w obrębie
podstawowych
zagadnień związanych
ze zjawiskami i
teoriami najbardziej
reprezentatywnymi dla
poszczególnych
nurtów filozoficznych
na przestrzeni dziejów
kultury europejskiej.

Potrafi

Potrafi

Nie ma wiedzy na temat
możliwości oraz docierania do
źródeł
wiedzy
dotyczącej
zjawisk i prądów filozoficznych
począwszy od starożytności a
skończywszy na zjawiskach
nam
kulturowo
i
chronologicznie bliskich.
Nie wie jak świadomie
poruszać się w obrębie
podstawowych zagadnień
związanych ze zjawiskami i
teoriami najbardziej
reprezentatywnymi dla
poszczególnych nurtów
filozoficznych na przestrzeni
dziejów kultury europejskiej.

Nie

potrafi

świadomie

Wie jak świadomie
poruszać się w obrębie
podstawowych
zagadnień związanych
ze zjawiskami i
teoriami najbardziej
reprezentatywnymi dla
poszczególnych
nurtów filozoficznych
na przestrzeni dziejów
kultury europejskiej.
Potrafi

w

stopniu

świadomie

dogłębnie
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i

P_U02

wykorzystać swojej wiedzy
dotyczącej podstaw filozofii do
celów projektowych.
Nie umie dotrzeć do źródeł
informacji na temat historii
filozofii.

Nie jest zdolny do gromadzenia
i przetwarzania informacji z
dziedziny filozofii, nie umie
twórczo wykorzystać do
realizowanych projektów.
P_K01
P_K02

Nie jest zdolny do rozumienia
potrzeby uczenia się przez całe
życie i świadomego
wykorzystywania tej wiedzy w
praktyce. Nie jest zdolny do
definiowania własnych sądów
na tematy dotyczące filozofii.

podstawowym
wykorzystać
swoją
wiedzę
dotyczącą
podstaw filozofii do
celów projektowych.
Umie dotrzeć do
nielicznych źródeł
informacji na temat
historii filozofii.
Jest zdolny w
podstawowym
zakresie do
gromadzenia i
przetwarzania
informacji z dziedziny
filozofii, które umie
twórczo wykorzystać
do realizowanych
projektów.
Jest zdolny do
rozumienia potrzeby
uczenia się przez całe
życie i świadomego
wykorzystywania tej
wiedzy w praktyce.
Jest zdolny do
definiowania własnych
sądów na tematy
dotyczące filozofii.

wykorzystać
swoją
wiedzę
dotyczącą
podstaw filozofii do
celów projektowych.
Umie dotrzeć do
źródeł informacji na
temat historii filozofii.

Jest zdolny do
gromadzenia i
przetwarzania
informacji z dziedziny
filozofii, które umie
twórczo wykorzystać
do realizowanych
projektów.
Jest zdolny do
rozumienia potrzeby
uczenia się przez całe
życie i świadomego
wykorzystywania tej
wiedzy w praktyce.
Jest zdolny do
definiowania własnych
sądów na tematy
dotyczące filozofii.

świadomie
wykorzystać
swoją
wiedzę
dotyczącą
podstaw filozofii do
celów projektowych.
Umie precyzyjnie
dotrzeć do źródeł
informacji na temat
historii filozofii.
Jest zdolny w stopniu
zaawansowanym do
gromadzenia i
przetwarzania
informacji z dziedziny
filozofii, które umie
twórczo wykorzystać
do realizowanych
projektów.
Jest zdolny do
rozumienia potrzeby
uczenia się przez całe
życie i świadomego
wykorzystywania tej
wiedzy w praktyce.
Jest zdolny do
definiowania własnych
sądów na tematy
dotyczące filozofii.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ W. Mackiewicz, Filozofia współczesna, Warszawa 2008
2/ A. Comte-Sponville, Filozofia, Warszawa 2007
3/ F. Copleston, Historia filozofii, Warszawa 2008
4/ T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Kraków 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1-3, Warszawa 1981 i nast.
2/ B. Russel, Problemy filozofii, Warszawa 2003
Inne materiały dydaktyczne:
brak
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ETYKA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany / fakultatywny
3 ECTS
I/2
dr hab. Grzegorz Ignatowski
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student jest w stanie określić kluczowe zagadnienia współczesnej etyki, włączając w to
etyczną istotę prawa i jego znaczenia w społeczeństwie.

K_W02

P_W02

Student jest w stanie powiązać zagadnienia etyczne z prawnymi, socjologicznymi, czy
ekonomicznymi.

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Student jest w stanie wykorzystać wiedzę z zakresu etyki do uczestnictwa w dyskusjach,
a także współpracy w celu rozwiązania określonego problemu etycznego.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi uzasadnić podjętą decyzję odwołując się do uznanych społecznie
wartości oraz zasad etyki.

K_K07
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P_K02

Student wykazuje się postawą odpowiedzialną społecznie, a także jest gotów
rozwiązywać dylematy etyczne w oparciu o społeczny system wartości.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:

Lp.

Podstawowe założenia i terminy aksjologii i etyki.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

W4,5

Ocena i norma moralna, moralność a etyka.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

W6,7,8

Historyczne nurty pojmowania moralności.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

W9,10,11

Wybrane systemy i poglądy etyczne (od Sokratesa po etykę hermeneutyczną i
ponowoczesną).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

W12,13

Wybrane problemy etyczne (kara śmierci, eutanazja, aborcja, związki partnerskie,
inżynieria genetyczna, prawa zwierząt).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

W1,2,3

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Wykład

Test wiedzy.

P_W02
Umiejętności:
P_U01

Udział w dyskusji.

Wykład

P_U02
Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Obserwacja i ocena studenta, aktywność

Wykład

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy.
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

P_W01

Student nie jest w stanie
określić zagadnienia
współczesnej etyki, włączając
w to etyczną istotę prawa i jego
znaczenia w społeczeństwie.

Student jest w stanie
określić elementarne
zagadnienia
współczesnej etyki.

Student jest w stanie
określić szczegółowe
zagadnienia
współczesnej etyki,
włączając w to etyczną
istotę prawa i jego
znaczenia w
społeczeństwie.

Student jest w stanie
określić różnorodne
zagadnienia
współczesnej etyki,
włączając w to etyczną
istotę prawa i jego
znaczenia w
społeczeństwie.

P_W02

Student nie jest w stanie
powiązać zagadnień etycznych
z prawnymi, socjologicznymi,
czy ekonomicznymi.

Student jest w stanie
powiązać podstawowe
zagadnienia etyczne z
prawnymi,
socjologicznymi, czy
ekonomicznymi.

Student jest w stanie
powiązać kluczowe
zagadnień etycznych z
prawnymi,
socjologicznymi, czy
ekonomicznymi.

Student jest w stanie
powiązać różnorodne
zagadnienia etyczne z
prawnymi,
socjologicznymi, czy
ekonomicznymi.

Student nie jest w
stanie wykorzystać w
stopniu ogólnym
wiedzę z zakresu etyki
do uczestnictwa w
dyskusjach.

Student jest w stanie
wykorzystać w stopniu
szczegółowym wiedzę
z zakresu etyki do
uczestnictwa w
dyskusjach, a także
współpracy w celu
rozwiązania
określonego problemu
etycznego.

Student jest w stanie
wykorzystać w stopniu
wyczerpującym
wiedzę z zakresu etyki
do uczestnictwa w
dyskusjach, a także
współpracy w celu
rozwiązania
określonego problemu
etycznego.

Efekty
uczenia się

P_U01

Student nie jest w stanie
wykorzystać wiedzy z zakresu
etyki do uczestnictwa w
dyskusjach, a także współpracy
w celu rozwiązania
określonego problemu
etycznego.

P_K01

Student nie potrafi uzasadnić
podjętej decyzji odwołując się
do uznanych społecznie
wartości oraz zasad etyki.

Student potrafi uzasadnić podjętą decyzję odwołując się do uznanych
społecznie wartości oraz zasad etyki.

P_K02

Student nie wykazuje się
postawą odpowiedzialną
społecznie, a także nie jest
gotów rozwiązywać dylematy
etyczne w oparciu o społeczny
system wartości.

Student wykazuje się postawą odpowiedzialną społecznie, a także jest
gotów rozwiązywać dylematy etyczne w oparciu o społeczny system
wartości.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Etyka wobec współczesnych dylematów, pod red. Krzysztofa Kalki i Andrzeja Papuzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006.
2/ MacIntyre A., Krótka historia etyki: filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
3/ Vardy P., Grosch P., Etyka: poglądy i problemy, "Zysk i S-ka", Poznań 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany

Punkty ECTS:

0 ECTS

Rok / Semestr:

I / 2 (studia stacjonarne)

Osoba koordynująca przedmiot:

mgr Grzegorz Nowacki

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Sprawność fizyczna na przeciętnym poziomie, ogólnie dobry stan
zdrowia.

IV. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersat.

Lab.

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

60

60

Studia
niestacjonar
ne

-

V. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia na sali gimnastycznej lub na wolnym powietrzu
VI. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje świadomość roli ruchu i ćwiczeń fizycznych w dbaniu o własne zdrowie, a także
znaczenia sprawności fizycznej przy wykonywania przyszłego zawodu.

K_K09

VII. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia się

Ćw1

Pływanie (nauka i doskonalenie umiejętności pływania).

P_K01

Ćw2

Gry zespołowe (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna).

P_K01

Ćw3

Lekkoatletyka.

P_K01

Ćw4

Aerobic.

P_K01
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Ćw5

Tenis ziemny.

P_K01

Ćw6

Tenis stołowy.

P_K01

Ćw7

Sztuka samoobrony.

P_K01

Ćw8

Elementy tańca towarzyskiego.

P_K01

VIII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

P_K01

x

Aktywność na
zajęciach

Karty obserwacji
/karty samooceny

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Prezentacja
grupowa

Prezentacja
indywidualna

Zadanie
praktyczne

Esej/ referat/
portfolio

Test

Egzamin
pisemny

Efekty
uczenia się

Egzamin ustny

Metoda weryfikacji
Metoda zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
EU

Ćwiczenia

x

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Kompetencje społeczne:

P_K01

Wykonanie konkretnych ćwiczeń zaplanowanych przez wykładowcę.

Ćwiczenia

Kryteria oceniania:
✓ Ćwiczenia sprawnościowe:
- Zaliczenie wybranych ćwiczeń w sposób ustalony przez wykładowcę;
- Niezaliczenie wybranego ćwiczenia lub wykonanie go w sposób błędny;
IX. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia
się

Ocena niedostateczna
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

P_K01

Nie wykazuje
świadomości roli ruchu i
ćwiczeń fizycznych w
dbaniu o własne zdrowie, a
także znaczenia
sprawności fizycznej przy
wykonywania przyszłego
zawodu.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /
potrafi / jest gotów do:

Wykazuje świadomość roli ruchu i ćwiczeń fizycznych w dbaniu o własne zdrowie, a
także znaczenia sprawności fizycznej przy wykonywania przyszłego zawodu.

X. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

60 h

---

Egzamin/zaliczenie

---

---

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

---

---

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

---

---

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

60 h / 0 ECTS

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności

---

---

XI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
– Barankiewicz J., Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, WSiP, Poznań 1998.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Inne materiały dydaktyczne:
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Moduł kształcenia podstawowego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

4
I/1
Dr hab. Monika Bogucka - Felczak
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

48

8

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

16

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Rozumie charakter nauk prawnych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz
ich miejsce w systemie nauk prawnych .

K_W01

P_W02

Rozumie istotę prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu prawnego, reguły ustalania
treści i stosowania norm prawnych oraz zasady rozumowań prawniczych.

K_W03

P_W03

Zna reguły wykładni przepisów prawa, budowę normy prawnej. Umie odróżnić język
prawny od języka prawniczego

K_W14
K_W12

Umiejętności:
P_U01

Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym, z
wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii prawniczej. Sprawnie oraz

K_U04
K_U05
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kompetentnie rozwiązuje problemy związane z argumentacją przy zastosowaniu
zaawansowanej argumentacji prawniczej i rozumowań prawniczych. Refleksyjnie
odnosi się do własnych działań i wytworów, samodzielnie podejmując i uzasadniając
decyzje, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zasad etycznego postępowania.
Identyfikuje źródła prawa i kolizje między porządkami prawnymi. Rozróżnia podejścia
badawcze do prawa.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Jasno i precyzyjnie potrafi przedstawić otoczeniu złożone kwestie prawne, w tym
osobom niebędącym prawnikami. Jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu
przy rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych z wykorzystaniem
specjalistycznych umiejętności i wiedzy z dziedziny prawa.

K_K06
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1,2,3,4,5

W6,7,8,9,10

W 11, 12, 13,
14, 15

W 16, 17, 18,
19, 20

W 21, 22, 23,
24, 25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Przedmiot prawoznawstwa.
Podstawowe działy i dyscypliny prawoznawstwa.
Pojęcie prawa.
Pojęcie normy prawnej i jej odróżnienie od innych norm życia społecznego.
Pojęcie prawa polskiego, międzynarodowego i europejskiego.
Różne podziały prawa.
Źródła prawa, definicja i rodzaje. Materialne i formalne źródła prawa.
Pojęcie systemu prawa.
Konstytucja.
Hierarchia źródeł prawa polskiego. Stosunek prawa polskiego do prawa
europejskiego
i międzynarodowego.
Norma prawna.
Budowa normy prawnej.
Rodzaje norm prawnych.
Sankcje w normach prawnych.
Normy prawa międzynarodowego prywatnego.
Formalne źródła prawa. Ustawa.
Budowa ustawy. Zakres ustawy. Przedmiot ustawy.
Wejście w życie ustawy. Vacatio legis, przepisy przejściowe i końcowe.
Zmiana ustawy. Proces dostosowania prawa polskiego do europejskiego.
Stosowanie prawa.
Stosowanie prawa w czasie i przestrzeni.
Etapy stosowania prawa.
Interpretacja prawa.
Pojęcie wykładni prawa.
Rodzaje wykładni prawa ze względu na sposób dokonywania, efekt dokonania,
podmiot dokonujący, metody wykładni.
Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1,2
Ćw3,4
Ćw5,6
Ćw7,8
Ćw 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kodyfikacja prawa.
Podstawowe systemy prawne na świecie.
Orzecznictwo, doktryna i zwyczaj. Ogólne zasady prawa.
Kodyfikacja prawa.
Źródła prawa.
Charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa w Polsce.
Rodzaje łączników i zakresów w prawie międzynarodowym prywatnym.
Tryb uchwalania ustaw.

9.

Rodzaje przepisów prawnych.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_U01; P_K01
P_U01; P_K01
P_U01; P_K01
P_U01; P_K01
P_U01; P_K01
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03

Student definiuje pojęcia z zakresu terminologii prawniczej oraz posługuje się
nimi w stopniu umożliwiającym analizowanie i rozumienie zjawisk
prawnych.
Przywołuje klasyfikacje zjawisk prawnych, wyjaśnia związki pomiędzy
prawem i etyką, prawem i kulturą oraz prawem i państwem.
Przedstawia informacje z zakresu podstaw teoretycznych i filozoficznych
prawa, koncepcji dotyczących historycznego oraz współczesnego rozumienia
prawa.

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
P_U01

Student rozumie i interpretuje teksty prawne oraz potrafi odróżniać
podstawowe stanowiska filozoficzno prawne.
Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania i zastosowania np.
metod wykładni prawa i rozumowań prawniczych.

Rozwiązanie case study,
udział
w dyskusji, interpretacja
aktów prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze
prawoznawstwa i rozumie potrzebę jej pogłębiania i dokształcania się.
Student odczuwa i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego w tym obszarze.
Student wyraża własne stanowisko, stosuje dobrze dobraną argumentację w
dyskusji dotyczącej zagadnień teorii prawa.

Udział w dyskusji,
obserwacja i ocena studenta,
aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin w formie:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte
0-2 pkt. – kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej – ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej – ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych – ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania – ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań – ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie definiuje pojęcia z
zakresu terminologii
prawniczej oraz nie posługuje
się nimi w stopniu
umożliwiającym analizowanie i

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:
Student definiuje
pojęcia z zakresu
terminologii
prawniczej oraz
posługuje się nimi w
stopniu

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:
Student definiuje w
sposób ogólny i w
większości różnorodny
pojęcia z zakresu
terminologii
prawniczej oraz

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student definiuje w
sposób kompleksowy
wszystkie pojęcia z
zakresu terminologii
prawniczej oraz
posługuje się nimi w
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rozumienie zjawisk prawnych.
Nie przywołuje klasyfikacje
zjawisk prawnych, nie
wyjaśnia związków pomiędzy
prawem i etyką, prawem i
kulturą oraz prawem i
państwem.
Nie przedstawia informacji z
zakresu podstaw teoretycznych
i filozoficznych prawa,
koncepcji dotyczących
historycznego oraz
współczesnego rozumienia
prawa.

P_U01

P_K01

Student nie rozumie i nie
interpretuje tekstów prawnych
oraz nie potrafi odróżniać
podstawowych stanowisk
filozoficzno-prawnych.
Student nie posiada
umiejętności praktycznego
wykorzystania i zastosowania
np. metod wykładni prawa i
rozumowań prawniczych

Student nie ma świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawoznawstwa i nie rozumie
potrzeby jej pogłębiania i
dokształcania się. Student nie
odczuwa i nie rozumie
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego w
tym obszarze.

umożliwiającym
analizowanie i
rozumienie zjawisk
prawnych.
Przywołuje
klasyfikacje zjawisk
prawnych, wyjaśnia
związki pomiędzy
prawem i etyką,
prawem i kulturą oraz
prawem i państwem.

Student rozumie i
interpretuje teksty
prawne oraz potrafi
odróżniać podstawowe
stanowiska
filozoficzno-prawne.

Student ma
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w
obszarze
prawoznawstwa i
rozumie potrzebę jej
pogłębiania i
dokształcania się.
Student odczuwa i
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.

posługuje się nimi w
stopniu
umożliwiającym
analizowanie i
rozumienie zjawisk
prawnych.
Przywołuje
klasyfikacje zjawisk
prawnych, wyjaśnia
związki pomiędzy
prawem i etyką,
prawem i kulturą oraz
prawem i państwem.
Przedstawia
informacje z zakresu
podstaw teoretycznych
i filozoficznych prawa.

Student rozumie i
interpretuje w stopniu
rozszerzonym teksty
prawne oraz potrafi
odróżniać podstawowe
stanowiska
filozoficzno-prawne.
Student posiada
umiejętność
teoretycznego
wykorzystania i
zastosowania np.
metod wykładni prawa
i rozumowań
prawniczych

Student ma
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w
obszarze
prawoznawstwa i
rozumie potrzebę jej
pogłębiania i
dokształcania się.
Student odczuwa i
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Student wyraża własne
stanowisko, stosuje
dobraną argumentację
w dyskusji.

stopniu
umożliwiającym
analizowanie i
rozumienie zjawisk
prawnych.
Przywołuje
klasyfikacje zjawisk
prawnych, wyjaśnia
związki pomiędzy
prawem i etyką,
prawem i kulturą oraz
prawem i państwem.
Przedstawia
informacje z zakresu
podstaw teoretycznych
i filozoficznych prawa,
koncepcji dotyczących
historycznego oraz
współczesnego
rozumienia prawa.
Student rozumie i
interpretuje w sposób
rozszerzony i
kompleksowy teksty
prawne oraz potrafi
odróżniać podstawowe
stanowiska
filozoficzno-prawne.
Student posiada
umiejętność
teoretycznego i
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania np.
metod wykładni prawa
i rozumowań
prawniczych
Student ma
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w
obszarze
prawoznawstwa i
rozumie potrzebę jej
pogłębiania i
dokształcania się.
Student odczuwa i
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Student wyraża własne
stanowisko, stosuje
dobrze dobraną
argumentację w
dyskusji dotyczącej
zagadnień teorii prawa.
Wykazuje się
świadomością wagi
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przestrzegania prawa.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

44

68

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

48 h / 1,92 ECTS

27 h / 1.08 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 9., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
− Jamróz A. (red.), Wstęp do prawoznawstwa, Temida 2, Białystok 2007.
− Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toruń 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−

Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny,
Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
− Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
− Kość A. i in., Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo Petit, Lublin 2016.
− Kość A., Podstawy filozofii prawa, Wydawnictwo Petit, Lublin 2015.
− Lang W., Prawo i moralność, PWN, Warszawa 2015.
− Lang W., Wróblewski J., Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA, PWN,
Warszawa 2014.
− Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi, Poznań 2014.
− Seidler G., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp d o nauki o państwie i prawie, wyd. najnowsze, Lublin 2018
− Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi, Poznań 2015.
− Wronkowskiej S., Zmierczak M., (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Wyd. IX, PWN,
Warszawa 2015.
Inne materiały dydaktyczne:
−

wiadomości ze stron www, zalecane materiały przez prowadzącego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

NAUKA O PAŃSTWIE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

3
I/1
Dr Ireneusz Maj
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

33

8

3

19

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

8

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny
Praca w grupach, ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

P_W01

Student identyfikuje zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce. Student definiuje
podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do problematyki sprawowania
władzy i funkcjonowania państwa. Student opisuje koncepcje genezy i funkcje państwa,
ideologie polityczne, ustroje państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system
prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii
politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów
społecznych.

K_W03
K_W04

P_W02

Student wyjaśnia znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo,
przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw,
uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania
ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę
systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów
partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych. Student wybiera rozwiązania
odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa

K_W05
K_W06

Wiedza:
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umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa
prawnego.
Umiejętności:
P_U01

Student opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania wybranego
wycinka rzeczywistości politycznej. Student porządkuje elementy warunkujące
funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

K_U01
K_U06

P_U02

Student analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości
politycznej dla jednostki.

K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posiada kompetencje do podejmowania decyzji samodzielnie i kolegialnie.
Rozwiązuje dylematy moralne zgodne z systemem wartości

K_K06
K_K08

P_K02

Jest przygotowany do wykonywania wielu zawodów, nie tylko prawniczych.

K_K09

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Lp.

Wykład:
Pojęcie polityki i charakterystyka nauki o polityce: co to jest polityka (podejście
potoczne i naukowe), czym jest nauka, zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce.

W1

W2

W3

W4

W5

Lp.

Ćw1

Cw2

Władza polityczna: dlaczego władza istnieje, definicje władzy (behawioralne,
teleologiczne, instrumentalne, strukturalne, influencyjne, konfliktowe), władza
polityczna (rozkazodawca – adresat rozkazu, posłuch, aparat przymusu, legitymizacja).
Ideologie polityczne: pojęcie ideologii, ideologia a polityka, funkcje ideologii,
konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, faszyzm, anarchizm, feminizm, fundamentalizm
religijny.
Definiowanie, geneza i funkcje państwa: definicje (funkcjonalne, normatywne,
elementarne, psychologiczne, socjologiczne, klasowe, aksjologiczne), koncepcje genezy
państwa (doktryny średniowieczne: teologiczna, patriarchalna, patrymonialna i
nowożytne: umowy społecznej, podboju, rozwarstwienia klasowego, socjologiczne,
psychologiczne), funkcje państwa (wewnętrzne i zewnętrzne), procesy integracji i
dezintegracji państw.
Poziomy i pionowy podział władzy: czynniki decydujące o formie sprawowania władzy
(środki i metody sprawowania władzy, struktura organów władzy, ustrój terytorialnoadministracyjny państwa), poziomy podział władzy (zasada trójpodziału władzy,
monarchie, republiki, systemy: parlamentarny, prezydencki, półprezydencki,
parlamentarno-komitetowy), pionowy podział władzy (władza centralna i władza
lokalna, konfederacja, federacja, państwo unitarne, centralizacja, decentralizacja,
samorządność i autonomia).
Ustroje państwowe: demokracja [historia demokracji: prehistoria, starożytność, od
średniowiecza do oświecenia, rewolucja francuska, od XIX do poczatków XX wieku
(strategie demokratyzacji), współczesne definiowanie demokracji]; autorytaryzm
[różnice pomiędzy demokracją a autorytaryzmem i totalitaryzmem, rodzaje reżimów
autorytarnych], totalitaryzm [powstanie i cechy państwa totalitarnego, władza i
ideologia w państwie totalitarnym]..

Ćwiczenia
System prawny państwa: prawo i polityka, sposoby definiowania prawa, źródła prawa,
system prawa (konstytucje, prawo, sądownictwo), prawo i wartości, cel i skuteczność
prawa, państwo prawa.
Partie i systemy partyjne: geneza partii politycznych, typy partii politycznych, systemy
partyjne, instytucjonalizacja partii, systemy wyborcze i polityczne konsekwencje
systemów wyborczych.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01;P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_U01; P_U02;
P_K01
P_U01; P_U02;
P_K01
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Ćw3
Ćw4

Grupy interesu i ruchy społeczne: procesy polityczne, zmiana polityczna, działania
polityczne, stosunki polityczne, potrzeby polityczne, interesy polityczne, cele
polityczne, podmiotowość polityczna.
Wprowadzenie do badań politologicznych: politologia jako nauka empiryczna,
paradygmaty i teorie, wyjaśnianie w nauce, rzeczywistość polityczna a metody
prowadzenia badań (analiza systemowa, decyzjonizm, komparatystyka, bahawioryzm).

P_U01; P_U02;
P_K01
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student identyfikuje zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce. Student
definiuje podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do
problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa. Student
opisuje koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje
państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa,
procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych
oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów
społecznych. Student wyjaśnia znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role
pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych
i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii
politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu
do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę systemu prawnego państwa,
uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup
interesu oraz ruchów społecznych. Student wybiera rozwiązania odnoszące
się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa
umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego
państwa prawnego.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

Praca pisemna, wypowiedzi
ustne

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania
wybranego wycinka rzeczywistości politycznej. Student porządkuje elementy
warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości
politycznej. Student analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka
rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Ćwiczenia
z tekstem źródłowym,
wypowiedzi ustne,
prace pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student posiada kompetencje do podejmowania decyzji samodzielnie i
kolegialnie. Rozwiązuje dylematy moralne zgodne z systemem wartości. Jest
przygotowany do wykonywania wielu zawodów, nie tylko prawniczych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
dyskusja, praca
w grupie

Metody weryfikacji:
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia: zaliczenie w formie: pisemne opracowanie tematu
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie identyfikuje
zakresu przedmiotowych
funkcji nauki o polityce.
Student nie definiuje
podstawowych kategorii
nauki o polityce
odnoszące się do
problematyki
sprawowania władzy i
funkcjonowania
państwa. Student nie
opisuje koncepcji genezy
i funkcji państwa,
ideologie polityczne,
ustroje państwowe,
poziomy i pionowy
podział władzy, system
prawny państwa, procesy
integracji i dezintegracji
państw, genezę, typy
partii politycznych oraz
funkcjonowanie
systemów partyjnych,
grup interesu i ruchów
społecznych. Student nie
wyjaśnia znaczenia
koncepcji genezy
państwa oraz role
pełnione przez państwo,
przyczyny oraz
następstwa procesów
integracyjnych i
dezintegracyjnych
państw, uwarunkowania
powstania i znaczenie
ideologii politycznych,
zasady funkcjonowania
ustrojów państwowych
w odniesieniu do
poziomego i pionowego
podziału władzy, rolę
systemu prawnego
państwa, uwarunkowania
i konsekwencje
funkcjonowania
systemów partyjnych,
grup interesu oraz
ruchów społecznych.
Student nie wybiera
rozwiązania odnoszące
się do problematyki
sprawowania władzy i
funkcjonowania państwa
umożliwiające
zapewnienie
bezpiecznego
funkcjonowania
demokratycznego

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student identyfikuje w
stopniu podstawowym
zakres przedmiotowy i
funkcje nauki o polityce.
Student definiuje
podstawowe kategorie
nauki o polityce
odnoszące się do
problematyki
sprawowania władzy i
funkcjonowania
państwa. Student
opisuje koncepcje
genezy i funkcje
państwa, ideologie
polityczne, ustroje
państwowe, poziomy i
pionowy podział władzy,
system prawny państwa,
procesy integracji i
dezintegracji państw,
genezę, typy partii
politycznych oraz
funkcjonowanie
systemów partyjnych,
grup interesu i ruchów
społecznych. Student
wyjaśnia znaczenia
koncepcji genezy
państwa oraz role
pełnione przez państwo,
przyczyny oraz
następstwa procesów
integracyjnych i
dezintegracyjnych
państw, uwarunkowania
powstania i znaczenie
ideologii politycznych,
zasady funkcjonowania
ustrojów państwowych.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student identyfikuje w
sposób pogłębiony
zakres przedmiotowy i
funkcje nauki o polityce.
Student definiuje
podstawowe kategorie
nauki o polityce
odnoszące się do
problematyki
sprawowania władzy i
funkcjonowania
państwa. Student
opisuje koncepcje
genezy i funkcje
państwa, ideologie
polityczne, ustroje
państwowe, poziomy i
pionowy podział władzy,
system prawny państwa,
procesy integracji i
dezintegracji państw,
genezę, typy partii
politycznych oraz
funkcjonowanie
systemów partyjnych,
grup interesu i ruchów
społecznych. Student
wyjaśnia znaczenia
koncepcji genezy
państwa oraz role
pełnione przez państwo,
przyczyny oraz
następstwa procesów
integracyjnych i
dezintegracyjnych
państw, uwarunkowania
powstania i znaczenie
ideologii politycznych,
zasady funkcjonowania
ustrojów państwowych
w odniesieniu do
poziomego i pionowego
podziału władzy, rolę
systemu prawnego
państwa, uwarunkowania
i konsekwencje
funkcjonowania
systemów partyjnych,
grup interesu oraz
ruchów społecznych.

Student precyzyjnie
identyfikuje zakres
przedmiotowy i funkcje
nauki o polityce. Student
definiuje podstawowe
kategorie nauki o
polityce odnoszące się
do problematyki
sprawowania władzy i
funkcjonowania
państwa. Student
opisuje koncepcje
genezy i funkcje
państwa, ideologie
polityczne, ustroje
państwowe, poziomy i
pionowy podział władzy,
system prawny państwa,
procesy integracji i
dezintegracji państw,
genezę, typy partii
politycznych oraz
funkcjonowanie
systemów partyjnych,
grup interesu i ruchów
społecznych. Student
wyjaśnia znaczenia
koncepcji genezy
państwa oraz role
pełnione przez państwo,
przyczyny oraz
następstwa procesów
integracyjnych i
dezintegracyjnych
państw, uwarunkowania
powstania i znaczenie
ideologii politycznych,
zasady funkcjonowania
ustrojów państwowych
w odniesieniu do
poziomego i pionowego
podziału władzy, rolę
systemu prawnego
państwa, uwarunkowania
i konsekwencje
funkcjonowania
systemów partyjnych,
grup interesu oraz
ruchów społecznych.
Student wybiera
rozwiązania odnoszące
się do problematyki
sprawowania władzy i
funkcjonowania państwa
umożliwiające
zapewnienie
bezpiecznego
funkcjonowania
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państwa prawnego.

P_U01
P_U02

Student nie posiada
umiejętności
opracowania referatu
zawierającego
wyjaśnienie
funkcjonowania
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej. Student nie
porządkuje elementy
warunkujące
funkcjonowanie
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej. Student nie
analizuje znaczenie
funkcjonowania danego
wycinka rzeczywistości
politycznej dla jednostki.

P_K01

Student nie posiada
kompetencji do
podejmowania decyzji
samodzielnie i
kolegialnie. Nie
rozwiązuje dylematów
moralnych zgodnie z
systemem wartości. Nie
jest przygotowany do
wykonywania wielu
zawodów, nie tylko
prawniczych.

demokratycznego
państwa prawnego.

Student w stopniu
podstawowym
opracowuje referat
zawierający wyjaśnienie
funkcjonowania
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej.

Student opracowuje
referat zawierający
wyjaśnienie
funkcjonowania
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej. Student
porządkuje elementy
warunkujące
funkcjonowanie
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej.

Student dogłębnie
opracowuje referat
zawierający wyjaśnienie
funkcjonowania
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej. Student
porządkuje elementy
warunkujące
funkcjonowanie
wybranego wycinka
rzeczywistości
politycznej. Student
analizuje znaczenie
funkcjonowania danego
wycinka rzeczywistości
politycznej dla jednostki.

Student posiada
podstawowe
kompetencje do
podejmowania decyzji
samodzielnie i
kolegialnie. Rozwiązuje
dylematy moralne
zgodne z systemem
wartości. Jest
przygotowany do
wykonywania wielu
zawodów, nie tylko
prawniczych.

Student posiada
kompetencje do
podejmowania decyzji
samodzielnie i
kolegialnie. Rozwiązuje
dylematy moralne
zgodne z systemem
wartości. Jest
przygotowany
teoretycznie do
wykonywania wielu
zawodów, nie tylko
prawniczych.

Student posiada
wysokie kompetencje do
podejmowania decyzji
samodzielnie i
kolegialnie. Rozwiązuje
dylematy moralne
zgodne z systemem
wartości. Jest
przygotowany do
wykonywania wielu
zawodów, nie tylko
prawniczych –
teoretycznie i
praktycznie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

34

48

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

33 h / 1,32 h

19h / 0,76 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Bankowicz Marek, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2006.
2. Krukowski, Józef Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin : TNKUL, cop. 2004
3. Heywood Andrew, Politologia, przekł. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008.
4. Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2001.
5. Żyro Tomasz, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, ARCHE, Gdańsk 2001.
2. Baszkiewicz J., Władza, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1999.
3. Bobbio N., Prawica i lewica, przekł. A. Szymanowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
4. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
5. Crick B., W obronie polityki, przekł. A. Waśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Dahl R.A., O demokracji, przekł. M. Król, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
6. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, A. Antoszewski, R. Herbut (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
7. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1997.
8. Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2007.
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

LOGIKA PRAWNICZA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowe

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

5
I/2
Dr Anna Tomza-Tulejska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk, zna definicje, problemy badawcze, aksjomatyczny system
wartości prawa.

K_W01
K_W03

P_W02

zna reguły wykładni przepisów prawa, zna sposoby dokonywania wartościowania i
wykładni przepisów prawa.

K_W09

Umiejętności:
P_U01

potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową wiedzą
z zakresu nauki o prawie w logice prawniczej, dokonuje umiejętnie wartościowania i
wyciągania błędów prawnych.

K_U01
K_U04

P_U02

potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać podstawowe instytucje prawa
materialnego, oraz procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa w praktyce i
logicznym myśleniu w dokonywaniu wykładni prawa.

K_U07
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Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie dokonywania interpretacji prawnych.

K_K09
K_K01

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Wykład:

Lp.

Zagadnienia wstępne: semiotyka, logika formalna i ogólna metodologia nauk;
logika prawnicza.
Nazwy: zakres nazwy, desygnat, stosunki zachodzące między zakresami nazw.

P_W01; P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

3.

Definicje. Rodzaje definicji ,warunki poprawności definicji, błędy definiowania.
Zdania, rodzaje zdań, zmienne, prawa logiczne.

P_W01; P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

4.

Rachunek zdań. Funktory zdaniotwórcze (alternatywa, koniunkcja, negacja,
równoważność, implikacja).

P_W01; P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

5.

Procesy i wartości poznawcze. Empiryzm, aprioryzm, intuicjonizm. Przebieg
poznania (postawienie problemu, proces poznawczy, wynik).

P_W01; P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

6.

Teoria naukowa. Struktura i funkcje teorii naukowej. Uzasadnianie praw i teorii
nauki.

P_W01; P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

1.
W1,2
2.
W3

W4

W5

W6

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia :

Lp.

Ćw1

1.

Aksjomatyczny system teorii zdań. Prawa logiczne. Metody sprawdzania funkcji
logicznych teorii zdań.

P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

Ćw2

2.

Sylogistyka. Sylogizm, wzory sylogizmów, poprawności sylogizmów, błędy we
wnioskowaniach sylogistycznych, metody sprawdzania sylogizmów.

P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

Ćw3

3.

Wnioskowanie. Wynikanie a wnioskowanie. Wnioskowanie dedukcyjne.
Wnioskowanie indukcyjne. Błędy wnioskowania.

P_W02;
P_U01,P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Student definiuje podstawowe pojęcia
charakteryzuje powiązania między nimi.

i

kategorie

logiczne

oraz

Test wiedzy, ćwiczenia
pisemne

P_W02

Jest wyposażony w niezbędne do pracy zawodowej podstawy logiki formalnej
oraz umiejętności prawidłowego rozumowania oraz wnioskowania.

Test wiedzy, ćwiczenia
pisemne

Umiejętności:
P_U01

Student stawia problemy badawcze, posiada umiejętność rozwiązywania i
argumentowania na rzecz rozstrzygnięć.

Rozwiązywanie case study,
udział w dyskusji
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P_U02

Rozwiązywanie case study,
udział w dyskusji

Stosuje aparat logiczny dla rozwiązywania problemów prawniczych.
Kompetencje społeczne:

Student wykazuje odpowiedzialną postawę za samodzielne, racjonalne
Obserwacja
rozwiązywanie problemów.
i ocena studenta, aktywność
Metody weryfikacji:
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń: test wiedzy.
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
P_K01

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01

Student nie definiuje
podstawowych pojęć i
kategorii logicznych oraz
nie charakteryzuje
powiązania między nimi.

Student definiuje
podstawowe pojęcia i
kategorie logiczne.

Student definiuje
kluczowe pojęcia i
kategorie logiczne oraz
charakteryzuje
powiązania między nimi.

Student definiuje bogate
i różnorodne pojęcia i
kategorie logiczne oraz
charakteryzuje
powiązania między nimi.
Ujmuje tematykę
praktycznie.

P_W02

Nie jest wyposażony w
niezbędne do pracy
zawodowej podstawy
logiki formalnej oraz nie
posiada umiejętności
prawidłowego
rozumowania oraz
wnioskowania.

Jest wyposażony w
niezbędne do pracy
zawodowej podstawy
logiki formalnej.

Jest wyposażony w
niezbędne do pracy
zawodowej podstawy
logiki formalnej oraz
umiejętności
prawidłowego
rozumowania.

Jest wyposażony w
niezbędne do pracy
zawodowej podstawy
logiki formalnej oraz
umiejętności
prawidłowego
rozumowania oraz
wnioskowania.

P_U01

Student nie stawia
problemów badawczych,
nie posiada umiejętności
rozwiązywania i
argumentowania na
rzecz rozstrzygnięć.

Student stawia problemy
badawcze, posiada
umiejętność
rozwiązywania.

Student stawia problemy
badawcze, posiada
umiejętność
rozwiązywania i
argumentowania.

Student stawia problemy
badawcze, posiada
umiejętność
rozwiązywania i
argumentowania na
rzecz rozstrzygnięć.

P_U02

Nie stosuje aparatu
logicznego dla
rozwiązywania
problemów prawniczych.

Stosuje aparat logiczny
dla rozwiązywania
problemów prawniczych.

Stosuje aparat logiczny
w sposób zadawalający
dla rozwiązywania
problemów prawniczych.

Stosuje aparat logiczny
dla rozwiązywania
problemów prawniczych
także pod względem
praktycznym.

P_K01

Student nie wykazuje się
odpowiedzialną postawą
za samodzielne,
racjonalne
rozwiązywanie
problemów.

Student wykazuje
odpowiedzialną postawę
za samodzielne,
rozwiązywanie
problemów.

Student wykazuje
odpowiedzialną postawę
za samodzielne,
racjonalne
rozwiązywanie
problemów.

Student wykazuje
odpowiedzialną postawę
za samodzielne,
racjonalne
rozwiązywanie
problemów także pod
kątem praktycznym.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

39

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Gołba F., Piękoś P., Turkowski P., Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, C. H. Beck, Warszawa 2012.
− Lewandowski S., Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
− Stanosz B., Ćwiczenia z logiki formalnej, PWN, Warszawa 2005.
− Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Bocheński J. M., Współczesne metody myślenia, Wyd. „W drodze”, Poznań 2012.
− Grobler A., Metodologia nauk; Kraków, Wyd. AUREUS – Wyd. ZNAK, 2018
− Pawłowski T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki; Wrocław - Kraków 2017.
− Popper K. R., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 2012.
− van Quine W., Filozofia logiki; PWN, Warszawa 2017.
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KONSTYTUCYJNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
6
I/1
Dr Agata Kołodziejska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę o ustroju, najwyższych organach RP i ich funkcjonowaniu

K_W04
K_W03

P_W02

Ma pogłębioną wiedzę o systemie polskiego prawa konstytucyjnego na tle systemów
prawnych innych państw

K_W04

P_W03

Potrafi zinterpretować przepisy Konstytucji, w tym w kontekście jej podstaw
aksjologicznych

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa przez centralne organy państwa

K_U07

P_U02

Umie określić konstytucyjny status jednostki, wyważyć interes wspólny i indywidualny
w kontekście konstytucyjnych praw i wolności jednostki i zastosować mechanizmy
gwarancyjne tych praw i wolności oraz środki ich ochrony

K_U09
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu
świadomości o znaczeniu Konstytucji w społeczeństwie. Rozumie potrzebę
podejmowania działań na rzecz ochrony konstytucyjnych praw człowieka i obywatela

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1,2

1.
2.

3.
W3

W4,5

4.
5.

Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego.
Źródła prawa konstytucyjnego (konstytucja, ustawa konstytucyjna, umowa
międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie z mocą ustawy, rozporządzenie,
zarządzenie, uchwała, prawo UE).
Wybrane konstytucyjne zasady ustroju (pojęcie zasad ustroju i katalog, zasada
suwerenności, zasada przedstawicielstwa, zasady prawa wyborczego, instytucje
demokracji bezpośredniej, zasada pluralizmu politycznego, zasada trójpodziału i
równowagi władzy, systemy rządów, zasada demokratycznego państwa prawnego i
zasada praworządności).
System organów państwowych według Konstytucji.
System konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

Sejm i Senat (zasady funkcjonowania parlamentu, status prawny posła i senatora,
organy wewnętrzne Sejmu i Senatu, tryb pracy Sejmu i Senatu, funkcje Sejmu i
Senatu).
7. Prezydent RP (tryb wyboru, pozycja ustrojowa, funkcje, odpowiedzialność
konstytucyjna, kompetencje) - wykład
8. Rada Ministrów (skład, tryb powoływania i zmiany w składzie, odpowiedzialność
polityczna, kompetencje, tryb pracy, rola i znaczenie Prezesa Rady Ministrów).
9. Trybunał Konstytucyjny (modele kontroli konstytucyjności prawa, skład i wybór
sędziów, kompetencje, skarga konstytucyjna, orzeczenia Trybunału).
10. Trybunał Stanu (skład i wybór sędziów, zakres podmiotowy odpowiedzialności,
zakres przedmiotowy odpowiedzialności, organizacja wewnętrzna, procedura
postępowania).
11. Ogólna charakterystyka wymiaru sprawiedliwości w RP; konstytucyjne zasady
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, struktura sądów, status prawny
sędziego.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

6.
W6,7

W8, 9, 10, 11

Ćwiczenia:

Lp.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

1.
2.

Zgromadzenie Narodowe.
Krajowa Rada Sądownictwa – skład i kompetencje.

P_U01; P_U02;
P_K01

3.

Najwyższa Izba Kontroli (ewolucja instytucji kontroli państwowej w Polsce,
organizacja NIK i rola Prezesa NIK, zasada kolegialności w działaniu NIK, rodzaje
kontroli).

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw4

4.

Rzecznik Praw Obywatelskich (geneza instytucji, tryb wyboru, zakres uprawnień i
działania).

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw5

5.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (struktura i tryb powoływania, kompetencje,
tryb funkcjonowania).

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw6

6.

Stany nadzwyczajne.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw1,2
Ćw3

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02
P_W03

Student omawia zagadnienia podstaw konstytucjonalizmu, problematykę
ustrojową państwa, strukturę władz centralnych i naczelnych oraz samorządu
terytorialnego, zasad konstytucyjnych, źródeł prawa wiążącego w Polsce, etc.
Prezentuje i wyjaśnia katalog wolności i praw jednostki (człowieka i
obywatela) i ich charakter oraz normatywnych instrumentów ich ochrony.
Student przedstawia zasady funkcjonowania organów państwa.

P_U01
P_U02

Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania i zastosowania
norm prawa konstytucyjnego, odnajduje regulacje konstytucyjnoprawne
właściwego poziomu w odpowiednich aktach prawnych.
Sporządza pisma procesowe z zakresu prawa konstytucyjnego procesowego
(jak, np. skarga konstytucyjna).

Wiedza:

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

Ćwiczenia pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma zdolność postrzegania części współczesnych zjawisk życia
społecznego jako zagrażających prawom i wolnościom.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie ćwiczeń w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte
0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia sie

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie omawia
zagadnienia podstaw
konstytucjonalizmu, nie
zna problematyki
ustrojowej państwa,
struktury władz
centralnych i naczelnych
oraz samorządu
terytorialnego, zasad
konstytucyjnych, źródeł
prawa wiążącego w
Polsce, etc.
Nie prezentuje i nie

Student omawia
zagadnienia podstaw
konstytucjonalizmu,
problematykę ustrojową
państwa, strukturę władz
centralnych i naczelnych
oraz samorządu
terytorialnego, zasad
konstytucyjnych, źródeł
prawa wiążącego w
Polsce, etc.

Student omawia
dogłębnie w sposób
wyczerpujący
zagadnienia podstaw
konstytucjonalizmu,
problematykę ustrojową
państwa, strukturę władz
centralnych i naczelnych
oraz samorządu
terytorialnego, zasad
konstytucyjnych, źródeł
prawa wiążącego w
Polsce, etc.

Student omawia
profesjonalnie i
kompleksowo w stopniu
rozszerzonym
zagadnienia podstaw
konstytucjonalizmu,
problematykę ustrojową
państwa, strukturę władz
centralnych i naczelnych
oraz samorządu
terytorialnego, zasad
konstytucyjnych, źródeł
prawa wiążącego w
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P_U01
P_U02

P_K01

wyjaśnia katalogu
wolności i praw
jednostki (człowieka i
obywatela) i ich
charakteru oraz
normatywnych
instrumentów ich
ochrony.
Student nie przedstawia
zasady funkcjonowania
organów państwa

Prezentuje i wyjaśnia
katalog wolności i praw
jednostki (człowieka i
obywatela) i ich
charakter oraz
normatywnych
instrumentów ich
ochrony.

Student nie posiada
umiejętności
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
prawa konstytucyjnego,
nie odnajduje regulacji
konstytucyjnoprawnych
właściwego poziomu w
odpowiednich aktach
prawnych.
Nie sporządza pisma
procesowe z zakresu
prawa konstytucyjnego
procesowego (jak, np.
skarga konstytucyjna).

Student wnikliwie
posiada umiejętność
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
prawa konstytucyjnego,
odnajduje regulacje
konstytucyjnoprawne
właściwego poziomu w
odpowiednich aktach
prawnych.
Sporządza pisma
procesowe z zakresu
prawa konstytucyjnego
procesowego (jak, np.
skarga konstytucyjna).

Student w sposób
zaawansowany posiada
umiejętność
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
prawa konstytucyjnego,
odnajduje regulacje
konstytucyjnoprawne
właściwego poziomu w
odpowiednich aktach
prawnych.
Sporządza pisma
procesowe z zakresu
prawa konstytucyjnego
procesowego (jak, np.
skarga konstytucyjna).
Zna orzecznictwo.

Student ma zdolność
postrzegania części
współczesnych zjawisk
życia społecznego jako
zagrażających prawom i
wolnościom. Umie
poruszać się po
zagadnieniach prawnych.
Dostrzega potrzebę
uzupełniania wiedzy.

Student ma zdolność
postrzegania części
współczesnych zjawisk
życia społecznego jako
zagrażających prawom i
wolnościom. Umie
poruszać się po
zagadnieniach prawnych
i orzecznictwie.
Dostrzega potrzebę
uzupełniania wiedzy i
świadomości wagi
przestrzegania prawa.

Student nie ma zdolności
postrzegania części
współczesnych zjawisk
życia społecznego jako
zagrażających prawom i
wolnościom.

Student posiada
podstawowe umiejętność
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
prawa konstytucyjnego,
odnajduje regulacje
konstytucyjnoprawne
właściwego poziomu w
odpowiednich aktach
prawnych.

Student ma podstawową
zdolność postrzegania
części współczesnych
zjawisk życia
społecznego jako
zagrażających prawom i
wolnościom.

Polsce, etc.
Prezentuje i wyjaśnia
katalog wolności i praw
jednostki (człowieka i
obywatela) i ich
charakter oraz
normatywnych
instrumentów ich
ochrony.
Student przedstawia
zasady funkcjonowania
organów państwa

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

62

97

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

w konsultacjach
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150 h / 6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

150 h / 6 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−
−

Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 9, C. H. Beck, Warszawa 2014.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C. H. Beck, Warszawa 2017.
− Granat M., Zubik M., (red.), Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−

Complak K., Jabłoński M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w formie testu, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2017.
Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Wyd. Sejmowe,
Warszawa 2016.
− Domagała M., Górecki D., Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1918-1992), Księgarnia Naukowa s.c., Łódź
2018.
− Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Wyd. Liber, Warszawa 2015.
− Gierach E., Gołuch A., Gromek Z., Prawo konstytucyjne. Testy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2017.
− Górecki D. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
− Mordwiłko J., Konstytucja. Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, wyd. XVII, Wyd. Liber, Warszawa
2016.
− Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2016.
− Skrzydło W. (red), Polskie prawo konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2018.
− Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2018.
− Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wyd. Liber, Warszawa 2015.
− Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Wyd. TNOiK, Toruń 2016.
Inne materiały dydaktyczne:
− Zalecane orzecznictwo sądowe, publikacje w czasopismach naukowych, wiadomości ze stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KARNE – CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

6
II / 3
dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

63

8

3

35

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna terminologię właściwą dla prawa wykroczeń i poszczególnych wykroczeń, definiuje
rodzaje wykroczeń

K_W01
K_W02

P_W02

zna źródła prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń oraz systematykę Kodeksu
karnego i Kodeksu wykroczeń, zna i rozumie powiązania materialnego prawa karnego
z prawem wykroczeń oraz innymi działami prawa publicznego

K_W15

P_W03

zna i rozumie powiązania materialnego prawa karnego z procedurą karną oraz prawem
wykonawczym; zna zasady odpowiedzialności karnej, prawidłowo definiuje
podstawowe instytucje prawa karnego materialnego oraz materialnego prawa
wykroczeń i umie objaśnić ich znaczenie

K_W03
K_W12

Umiejętności:
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P_U01

rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa karnego i prawa
wykroczeń, posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się podstawową
terminologią funkcjonującą w materialnym prawie karnym i prawie wykroczeń

K_U01
K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Znajomość i umiejętność uzyskiwania, a także uzupełniania niezbędnych informacji o
regulacjach materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń

K_K02
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład / Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W/Ćw1,2

1.
2.

Zasady odpowiedzialności karnej i zasady odpowiedzialności za wykroczenia.
Elementy: wina, strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstw/wykroczeń.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

W/Ćw 3

3.

Formy stadialne i postacie zjawiskowe przestępstw i wykroczeń, formy sprawstwa.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

W/Ćw 4,5

4.
5.

Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu.
Kary i środki karne w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

W/Ćw 6,7

6.
7.

Środki oddziaływania wychowawczego i społecznego w kodeksie wykroczeń.
Środki probacyjne, środki zabezpieczające, definicje legalne zamieszczone w
ustawach karnych i wykroczeniowych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

8.

Omówienie wybranych przestępstw i wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem
przestępstw wykroczeń przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i organom
państwa.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

W/Ćw 8

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student przedstawia informacje z zakresu terminologii i konstrukcji
prawnych prawa karnego i prawa wykroczeń.
Prezentuje wiadomości dotyczące zasad zastosowania ustawy karnej pod
podmiotowy, przedmiotowym i temporalnym.
Omawia zagadnienie zasad odpowiedzialności karnej, w tym okoliczności
warunkujących i wyłączających odpowiedzialność karną.
Przedstawia pogłębione informacje dotyczące środków represji karnej, a
także zasad ich wymierzania (orzekania).

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

P_U01

Student jest wyposażony w instrumentarium niezbędne do właściwego
poruszania się po prawie karnym i prawie wykroczeń.
Analizuje stany faktyczne oraz dokonuje wyboru i interpretacji przepisów
prawa karnego znajdujących zastosowanie w danym stanie faktycznym.

Rozwiązanie case study,
analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze
prawa karnego i wykroczeń.
Wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Obserwacja
i ocena pracy zespołowej,
udział w dyskusji
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Jest kreatywny w poszukiwaniach informacji i sposobów rozwiązywania
problemów.
Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, prowadzić rzeczową
dyskusję, prezentować własne stanowisko.
Metody weryfikacji:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy, przygotowanie pracy pisemnej
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 50% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 50% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie zna informacji z
zakresu terminologii i
konstrukcji prawnych prawa
karnego i prawa wykroczeń.
Nie prezentuje wiadomości
dotyczących zasad
zastosowania ustawy karnej
pod podmiotowy,
przedmiotowym i
temporalnym.
Nie omawia zagadnienia zasad
odpowiedzialności karnej, w
tym okoliczności
warunkujących i
wyłączających
odpowiedzialność karną.
Nie potrafi i nie przedstawia
pogłębionej informacji
dotyczącej środków represji
karnej, a także zasad ich
wymierzania (orzekania).

P_U01

Student nie potrafi wskazywać
instrumentarium niezbędne do
właściwego poruszania się po

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student wskazuje,
wymienia i
identyfikuje
informacje z zakresu
terminologii i
konstrukcji prawnych
prawa karnego i
prawa wykroczeń.
Prezentuje
wiadomości dotyczące
zasad zastosowania
ustawy karnej pod
podmiotowy,
przedmiotowym i
temporalnym.
Omawia zagadnienie
zasad
odpowiedzialności
karnej, w tym
okoliczności
warunkujących i
wyłączających
odpowiedzialność
karną.

Student potrafi
ogólnie wskazywać
instrumentarium
niezbędne do

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student zna kluczowe
informacje z zakresu
terminologii i
konstrukcji prawnych
prawa karnego i
prawa wykroczeń.
Prezentuje
wiadomości dotyczące
zasad zastosowania
ustawy karnej pod
podmiotowy,
przedmiotowym i
temporalnym.
Omawia zagadnienie
zasad
odpowiedzialności
karnej, w tym
okoliczności
warunkujących i
wyłączających
odpowiedzialność
karną.
Przedstawia
pogłębione informacje
dotyczące środków
represji karnej.

Student posiada
różnorodne i bogate
informacje z zakresu
terminologii i
konstrukcji prawnych
prawa karnego i prawa
wykroczeń.
Prezentuje
wiadomości dotyczące
zasad zastosowania
ustawy karnej pod
podmiotowy,
przedmiotowym i
temporalnym.
Omawia zagadnienie
zasad
odpowiedzialności
karnej, w tym
okoliczności
warunkujących i
wyłączających
odpowiedzialność
karną.
Przedstawia
pogłębione informacje
dotyczące środków
represji karnej, a także
zasad ich wymierzania
(orzekania).

Student potrafi
szczegółowo
wskazywać
instrumentarium

Student potrafi
wyczerpująco
wykorzystywać
instrumentarium

70

właściwego
poruszania się po
prawie karnym i
prawie wykroczeń.

prawie karnym i prawie
wykroczeń.
Nie analizuje stanu
faktycznego oraz nie dokonuje
wyboru i interpretacji
przepisów prawa karnego
znajdujących zastosowanie w
danym stanie faktycznym.

P_K01

Student nie ma świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze prawa
karnego i wykroczeń.
Nie wykazuje potrzeby
ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.
Nie jest kreatywny w
poszukiwaniach informacji i
sposobów rozwiązywania
problemów.
Nie potrafi aktywnie
uczestniczyć w pracy
grupowej, nie potrafi
prowadzić rzeczowej dyskusji,
prezentować własnego
stanowiska.

Student ma
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w
obszarze prawa
karnego i wykroczeń.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego.
Jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji.

niezbędne do
właściwego
poruszania się po
prawie karnym i
prawie wykroczeń.
Analizuje stany
faktyczne oraz
dokonuje wyboru i
interpretacji przepisów
prawa karnego.

Student ma wysoką
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w
obszarze prawa
karnego i wykroczeń.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego.
Jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

niezbędne do
właściwego
poruszania się po
prawie karnym i
prawie wykroczeń.
Analizuje stany
faktyczne oraz
dokonuje wyboru i
interpretacji przepisów
prawa karnego
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym.
Student ma
kompleksową w
stopniu rozszerzonym
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w
obszarze prawa
karnego i wykroczeń.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego.
Jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
Potrafi aktywnie
uczestniczyć w pracy
grupowej, prowadzić
rzeczową dyskusję,
prezentować własne
stanowisko.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

60

32

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

77

105

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

63 h / 2,52 ECTS

35 h / 1,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

71

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Gardocki L., Prawo karne, wyd. 18, C.H. Beck, Warszawa 2019.
− Lachowski J. Marek A., Prawo karne. Zarys problematyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
− Marek A. (red.), Prawo wykroczeń, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Bojarski T., Polskie prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2016.
− Kotowski W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
− Pohl Ł., Prawo karne, Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
− Wróbel A., Zoll A., Polskie prawo karne, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
− Zalecane publikacje z czasopism prawniczych.
− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KARNE – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
5
II/4
Dr Waldemar Szymański

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

48

8

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

16

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny
Praca w grupach, ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Znajomość poszczególnych typów przestępstw z części szczególnej kodeksu karnego.

K_W09

P_W02

Zna ustrojowy kontekst obowiązywania prawa karnego z części szczególnej dotyczącej
przestępstw

K_W07

Umiejętności:

P_U01

Umiejętność subsumcji zachowań człowieka w kontekście ich penalizacji oraz
możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie norm prawnych
zawartych w części szczególnej kodeksu karnego. Umiejętność prawidłowej wykładni i
stosowania przepisów prawa karnego zawartych w części szczególnej kodeksu karnego.
Umiejętność oceny motywów ustawodawczych.

K_U03
K_U06

P_U02

Potrafi sporządzać podstawowe dokumenty – pisma procesowe z zakresu przestępczości

K_U10

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Postawa społeczna charakteryzująca się odpowiedzialnością i wiedzą w kwestii
rodzajów przestępstw oraz przewidzianych za nie kar kryminalnych.

K_K01

P_K02

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów karnych z zasięganiem opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem.

K_K02

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Wykład:

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Problematyka pojęć: podmiot przestępstwa, przedmiot przestępstwa, przedmiot
czynności wykonawczej, strona podmiotowa, strona przedmiotowa, zagrożenie karne,
tryb ścigania;
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne;
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
Przestępstwa przeciwko obronności;
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
Przestępstwa przeciwko środowisku;
Przestępstwa przeciwko wolności;
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania;
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego;
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum;
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu;
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji;
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;
Przestępstwa przeciwko mieniu;
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01;P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia

Lp.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw1

Analiza prawno-karna przestępstw wynikających z części szczególnej kodeksu karnego

P_U01; P_U02;
P_K01

Cw2

Sporządzanie ekspertyz prawno-sądowych w przypadkach określonych przestępstw

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw3

Przestępstwa gospodarcze

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw4

Przestępstwa polityczne

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
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P_W01
P_W02

Znajomość poszczególnych typów przestępstw z części szczególnej kodeksu
karnego. Zna ustrojowy kontekst obowiązywania prawa karnego z części
szczególnej dotyczącej przestępstw.

Praca pisemna, wypowiedzi
ustne

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Umiejętność subsumcji zachowań człowieka w kontekście ich penalizacji
oraz możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie
norm prawnych zawartych w części szczególnej kodeksu karnego.
Umiejętność prawidłowej wykładni i stosowania przepisów prawa karnego
zawartych w części szczególnej kodeksu karnego. Umiejętność oceny
motywów ustawodawczych.
Potrafi sporządzać podstawowe dokumenty – pisma procesowe z zakresu
przestępczości.

Ćwiczenia
z tekstem źródłowym,
wypowiedzi ustne,
prace pisemne

Kompetencje społeczne:
Postawa społeczna charakteryzująca się odpowiedzialnością i wiedzą w
kwestii rodzajów przestępstw oraz przewidzianych za nie kar kryminalnych.
Obserwacja
P_K01
Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów karnych z
i ocena studenta, aktywność,
P_K02
zasięganiem opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
dyskusja, praca
rozwiązaniem.
w grupie
Metody weryfikacji:
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia: zaliczenie w formie: pisemne opracowanie tematu
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie posiada
znajomości
poszczególnych typów
przestępstw z części
szczególnej kodeksu
karnego. Nie zna
ustrojowego kontekstu
obowiązywania prawa
karnego z części
szczególnej dotyczącej
przestępstw.

Student posiada
podstawową znajomość
poszczególnych typów
przestępstw z części
szczególnej kodeksu
karnego. Zna w stopniu
podstawowym ustrojowy
kontekst obowiązywania
prawa karnego z części
szczególnej dotyczącej
przestępstw.

Student posiada
pogłębioną znajomość
poszczególnych typów
przestępstw z części
szczególnej kodeksu
karnego. Zna ustrojowy
kontekst obowiązywania
prawa karnego z części
szczególnej dotyczącej
przestępstw.

Student posiada wysoko
rozwiniętą znajomość
poszczególnych typów
przestępstw z części
szczególnej kodeksu
karnego. Zna ustrojowy
kontekst obowiązywania
prawa karnego z części
szczególnej dotyczącej
przestępstw także z
odniesieniem
praktycznym.

P_U01
P_U02

Student nie posiada
umiejętności subsumcji
zachowań człowieka w
kontekście ich
penalizacji oraz
możliwości pociągnięcia
do odpowiedzialności
karnej na podstawie

Umiejętność opanowania
na podstawowym
poziomie w zakresie
subsumcji zachowań
człowieka w kontekście
ich penalizacji oraz
możliwości pociągnięcia
do odpowiedzialności

Umiejętność dobłębna
subsumcji zachowań
człowieka w kontekście
ich penalizacji oraz
możliwości pociągnięcia
do odpowiedzialności
karnej na podstawie
norm prawnych

Umiejętność dobłębna
subsumcji zachowań
człowieka w kontekście
ich penalizacji oraz
możliwości pociągnięcia
do odpowiedzialności
karnej na podstawie
norm prawnych
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P_K01

norm prawnych
zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Nie ma
umiejętności
prawidłowej wykładni i
stosowania przepisów
prawa karnego
zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Nie posiada
umiejętności oceny
motywów
ustawodawczych.
Nie potrafi sporządzać
podstawowych
dokumentów – pisma
procesowe z zakresu
przestępczości.
Postawa społeczna
charakteryzująca się
odpowiedzialnością i
wiedzą w kwestii
rodzajów przestępstw
oraz przewidzianych za
nie kar kryminalnych
jest niedostateczna i
naganna.
Student nie uznaje
znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu
problemów karnych z
zasięganiem opinii
ekspertów w przypadku
trudności z
samodzielnym
rozwiązaniem.

karnej na podstawie
norm prawnych
zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Umiejętność
prawidłowej wykładni i
stosowania przepisów
prawa karnego
zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego.

Postawa społeczna
charakteryzująca się
odpowiedzialnością i
wiedzą w kwestii
rodzajów przestępstw
oraz przewidzianych za
nie kar kryminalnych
opanowana w stopniu
poprawnym. W stopniu
podstawowym uznaje
znaczenie wiedzy w
rozwiązywaniu
problemów karnych.

zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Umiejętność
prawidłowej wykładni i
stosowania przepisów
prawa karnego
zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Umiejętność
oceny motywów
ustawodawczych.
Potrafi sporządzać
podstawowe dokumenty
– pisma procesowe z
zakresu przestępczości.

Postawa społeczna
charakteryzująca się
odpowiedzialnością i
wiedzą w kwestii
rodzajów przestępstw
oraz przewidzianych za
nie kar kryminalnych.
Uznaje znaczenie wiedzy
w rozwiązywaniu
problemów karnych z
zasięganiem opinii
ekspertów w przypadku
trudności z
samodzielnym
rozwiązaniem.

zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Umiejętność
prawidłowej wykładni i
stosowania przepisów
prawa karnego
zawartych w części
szczególnej kodeksu
karnego. Umiejętność
oceny motywów
ustawodawczych.
Potrafi sporządzać
podstawowe dokumenty
– pisma procesowe z
zakresu przestępczości z
wykorzystaniem aktów
prawnych i praktyki
orzeczniczej.
Postawa społeczna
charakteryzująca się
odpowiedzialnością i
wiedzą w kwestii
rodzajów przestępstw
oraz przewidzianych za
nie kar kryminalnych.
Uznaje znaczenie wiedzy
w rozwiązywaniu
problemów karnych z
zasięganiem opinii
ekspertów w przypadku
trudności z
samodzielnym
rozwiązaniem z
wykorzystaniem
doktryny i orzecznictwa.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

69

90

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

48 h / 1,92 ECTS

27 h / 1,08 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

---

---

Udział w konsultacjach
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prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Krzyżanowski, Lech. red Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz Wydanie 9., stan prawny 15 lutego 2016 r.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2016
2/ Jachman, Roman. Red Kodeks karny : oraz przepisy wprowadzające kodeks karny : objaśnienia, skorowidz rzeczowy.
Rządowe, poselskie i senackie projekty zmian, aneks Łódź : Księgarnia Naukowa, cop. 2010.
3/ Zawłocki R. (2007): Prawo karne gospodarcze, C.H.Beck
4/ Fillar M. (2019): Kodek karny. Komentarz, Lexis Nexis
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Skorupka J. (2007): Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Lexis Nexis
2/ Zawłocki R. (2001): Przestępstwa przeciwko wierzycielom : rozdział XXXVI Kodeksu karnego, artykuły 300-302, C.H.Beck
Inne materiały dydaktyczne:
Orzecznictwo i kodeks karny – część szczególna
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo/studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
10
II / 3-4
Dr Agnieszka Korzeniowska - Polak
Wiedza w zakresie podstawowych pojęć i instytucji teoretycznoprawnych oraz ustrojowych zasad organizacji i funkcjonowania
administracji publicznej i statusu jednostki w państwie.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

60

6

156

32

6

86

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

90

Studia
niestacjonarne

48

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład informacyjny.

Ćwiczenia

Ćwiczenia klasyczne.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

P_W02

P_W03

Student ma zaawansowaną wiedzę o prawie administracyjnym i zna jego znaczenie dla
działania organów wymiaru sprawiedliwości w ramach działań administracyjnych
Student definiuje konstrukcje i instytucje prawa administracyjnego. Zna pojęcianarzędzia używane w prawie administracyjnym. Student klasyfikuje i opisuje
poszczególne prawne formy działania prawa w administracji publicznej
Student definiuje podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej,
wchodzące w skład aparatu administracyjnego państwa oraz dokonuje ich klasyfikacji
w oparciu o różne kryteria

K_W01
K_W10
K_W04
K_W12
K_W15

Umiejętności:
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P_U01

P_U02

P_U03

Student analizuje podstawowe przepisy kształtujące prawo administracyjne. Formułuje
i interpretuje wnioski z nich wynikające. Ocenia prawidłowość rozwiązań prawnych w
kontekście obserwowanej praktyki.
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informacje
o obowiązujących przepisach prawa i orzecznictwie oraz o podglądach dogmatycznoprawnych do wyjaśniania zjawisk prawno-administracyjnych. Student wybiera i
wyjaśnia istotę podstawowych problemów współczesnej administracji i prawa
administracyjnego, w szczególności w ujęciu ustrojowym
Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa (jako organizator kierujący pracą
lub aktywny członek) w pracach niewielkiego zespołu. Student dokonuje samooceny
wiedzy i umiejętności w ramach części ogólnej prawa administracyjnego oraz
rozumiejąc potrzebę rozwoju zawodowego i osobistego poszerza wiedzę i doskonali
umiejętności w tym zakresie

K_U02
K_U06
K_U13
K_U14
K_U16

K_U09
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość, jaką rolę pełni prawo administracyjne w funkcjonowaniu
państwa oraz życiu społecznym. Posiada bazę do doskonalenia własnych kompetencji
w zakresie prawa administracyjnego.

K_K01
K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.
1.
W1,2
2.
3.

W3,4
4.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01

Problemy części ogólnej i szczegółowej prawa administracyjnego. Istota zasad
ogólnych i szczegółowych prawa administracyjnego. Rodzaje zasad ogólnych
prawa administracyjnego i ich katalog.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01

6.

Stosunek
administracyjnoprawny.
Istota.
Rodzaje
stosunków
administracyjnoprawnych. Powstawanie stosunków administracyjnoprawnych.
Sytuacja administracyjnoprawna. Interes. Interes publiczny. Interes indywidualny.
Interes prawny – interes faktyczny. Obowiązek publiczny. Publiczne prawa
podmiotowe

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01

7.

Stosowanie prawa przez administrację publiczną. Akt administracyjny. Pojęcie.
Istota. Przegląd klasyfikacji aktów administracyjnych. Kryteria. Akt generalny. Akt
generalny a akt normatywny. Akt indywidualny. Decyzja. Swobodne uznanie i
uznanie administracyjne. Umowa publicznoprawna. Ugoda. Porozumienie
administracyjne. Działania faktyczne i materialno-techniczne w stosowaniu prawa.
Milczenie administracji.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01

W6

Lp.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01

5.
W5

W7

Zagadnienia wstępne. Administracja. Znaczenie pojęcia. Sposoby definiowania
administracji. Administracja a administracja publiczna. Postacie administracji
publicznej.
Prawo administracyjne. Sposób definiowania prawa administracyjnego w oparciu o
definicję administracji. Przegląd podstawowych definicji.
System prawa administracyjnego. Problem kodyfikacji. Podział prawa
administracyjnego. Prawo ustrojowe. Prawo materialne. Prawo procesowe. Prawo
zewnętrzne i wewnętrzne. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa. Normy
prawa administracyjnego – cechy charakterystyczne, rodzaje. Sankcje w prawie
administracyjnym.
Tworzenie prawa administracyjnego – źródła prawa. Pojęcie i cechy źródeł prawa
administracyjnego i ich hierarchia. Konstytucja a prawo administracyjne. Akty
prawa krajowego. Rola źródeł prawa miejscowego. Umowy międzynarodowe.
System źródeł prawa Unii Europejskiej.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia :

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
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1.
Ćw1
2.
Ćw2
Ćw3

3.

Charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego (stosunek
administracyjnoprawny
i
sytuacja
administracyjnoprawna,
uznanie
administracyjne, władztwo administracyjne, publiczne prawo podmiotowe).
Źródła prawa administracyjnego (pojęcie i rodzaje źródeł prawa administracyjnego,
charakterystyka powszechnie i wewnętrznie obowiązujących źródeł prawa
administracyjnego).
Struktura administracji publicznej i związki między podmiotami. Działalność
wymiaru sprawiedliwości w ramach prawa administracyjnego (NSA, WSA).

P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03

Student definiuje terminologię z zakresu prawa administracyjnego.
Wyjaśnia prawne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej,
w szczególności zaś podstawy prawne działania administracji (zagadnienie
źródeł prawa administracyjnego) oraz prawne formy działania administracji
publicznej zarówno w zewnętrznej jak i wewnętrznej sferze jej działania, a
także administracyjno-prawnego statusu jednostki w państwie.
Wymienia czynniki kształtujące administrację publiczną, rozróżnia
wewnętrzny
podział
struktur,
charakteryzuje
budowę
aparatu
administracyjnego.

P_U01
P_U02
P_U03

Student określa przedmiot zainteresowania prawa administracyjnego.
Analizuje i interpretuje prawne regulacje związane z powyższymi
zagadnieniami, a także rozstrzyga konkretne zagadnienia prawne z tego
zakresu.
Ocenia wpływ innych dziedzin wiedzy na obowiązujący stan prawny w
zakresie prawa administracyjnego i jego rolę w interpretacji tekstu prawnego

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
Rozwiązanie case study,
interpretacja aktów
prawnych, udział w dyskusji

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student uzupełnia zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa
administracyjnego.
Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, proponuje podział zadań i realizuje
powierzone mu obowiązki.
Student prowadzi rzeczową dyskusję, prezentuje własne stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.
Podejmuje działania w ramach dalszego dokształcania się w obszarze prawa
administracyjnego.

Obserwacja
i ocena pracy zespołowej,
aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,

80

− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie definiuje
terminologii z zakresu
prawa
administracyjnego.
Nie wyjaśnia prawnego
uwarunkowania i
funkcjonowania
administracji publicznej,
w szczególności zaś nie
zna podstawy prawnej
działania administracji
(zagadnienie źródeł
prawa
administracyjnego) oraz
prawnej formy działania
administracji publicznej
zarówno w zewnętrznej
jak i wewnętrznej sferze
jej działania, a także
administracyjnoprawnego statusu
jednostki w państwie.
Nie wymienia
czynników
kształtujących
administrację publiczną,
nie rozróżnia
wewnętrznego podziału
struktur, nie
charakteryzuje budowy
aparatu
administracyjnego.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie określa
przedmiotu
zainteresowania prawa
administracyjnego.
Nie analizuje i nie
interpretuje prawnych
regulacji związanych z
powyższymi
zagadnieniami, a także
nie rozstrzyga
konkretnego zagadnienia
prawnego z tego zakresu.
Nie ocenia wpływu
innych dziedzin wiedzy
na obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa administracyjnego
i jego rolę w interpretacji
tekstu prawnego

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student definiuje
terminologię z zakresu
prawa
administracyjnego.
Wyjaśnia prawne
uwarunkowania
funkcjonowania
administracji publicznej,
w szczególności zaś
podstawy prawne
działania administracji
(zagadnienie źródeł
prawa
administracyjnego) oraz
prawne formy działania
administracji publicznej
zarówno w zewnętrznej
jak i wewnętrznej sferze
jej działania.

Student określa
przedmiot
zainteresowania prawa
administracyjnego.
Analizuje i interpretuje
prawne regulacje
związane z powyższymi
zagadnieniami, a także
rozstrzyga konkretne
zagadnienia prawne z
tego zakresu.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student wyczerpująco
definiuje terminologię z
zakresu prawa
administracyjnego.
Wyjaśnia prawne
uwarunkowania
funkcjonowania
administracji publicznej,
w szczególności zaś
podstawy prawne
działania administracji
(zagadnienie źródeł
prawa
administracyjnego) oraz
prawne formy działania
administracji publicznej
zarówno w zewnętrznej
jak i wewnętrznej sferze
jej działania, a także
administracyjnoprawnego statusu
jednostki w państwie.

Student szczegółowo i w
stopniu zaawansowanym
definiuje terminologię z
zakresu prawa
administracyjnego.
Wyjaśnia prawne
uwarunkowania
funkcjonowania
administracji publicznej,
w szczególności zaś
podstawy prawne
działania administracji
(zagadnienie źródeł
prawa
administracyjnego) oraz
prawne formy działania
administracji publicznej
zarówno w zewnętrznej
jak i wewnętrznej sferze
jej działania, a także
administracyjnoprawnego statusu
jednostki w państwie.
Wymienia czynniki
kształtujące
administrację publiczną,
rozróżnia wewnętrzny
podział struktur,
charakteryzuje budowę
aparatu
administracyjnego.

Student szczegółowo
określa przedmiot
zainteresowania prawa
administracyjnego.
Analizuje i interpretuje
prawne regulacje
związane z powyższymi
zagadnieniami, a także
rozstrzyga konkretne
zagadnienia prawne z
tego zakresu.
Ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa
administracyjnego.

Student wyczerpująco i
kompleksowo określa
przedmiot
zainteresowania prawa
administracyjnego.
Analizuje i interpretuje
prawne regulacje
związane z powyższymi
zagadnieniami, a także
rozstrzyga konkretne
zagadnienia prawne z
tego zakresu.
Ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa administracyjnego
i jego rolę w interpretacji
tekstu prawnego.
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P_K01

Student nie uzupełnia
zdobytej wiedzy i
umiejętności z zakresu
prawa
administracyjnego.
Aktywnie nie
uczestniczy w pracy
grupowej, nie proponuje
podziału zadań i nie
realizuje powierzonego
mu obowiązku.
Student nie prowadzi
rzeczowej dyskusji, nie
prezentuje własnego
stanowiska i nie rozumie
stanowiska odmiennego.
Nie podejmuje działania
w ramach dalszego
dokształcania się w
obszarze prawa
administracyjnego.

Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
prawa
administracyjnego.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,
proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
mu obowiązki.
Student prowadzi
rzeczową dyskusję,
prezentuje własne
stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.

Student angażuje się i
uzupełnia zdobytą
wiedzę i umiejętności z
zakresu prawa
administracyjnego.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,
proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
mu obowiązki.
Student prowadzi
rzeczową dyskusję,
prezentuje własne
stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.
Podejmuje działania w
ramach dalszego
dokształcania się w
obszarze prawa
administracyjnego.

Student w stopniu
rozszerzonym uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
prawa
administracyjnego.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,
proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
mu obowiązki.
Student prowadzi
rzeczową dyskusję,
prezentuje własne
stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.
Podejmuje działania w
ramach dalszego
dokształcania się w
obszarze prawa
administracyjnego i
administracji rządowej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

150

80

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

78

148

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

16

16

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

250 h / 10 ECTS

250 h / 10 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

156 h / 6,24 ECTS

86 h / 3,44 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

200 h / 8 ECTS

200 h / 8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−

Jagielski J. red.: Prawo administracyjne Wolters Kluwer, 2019
− Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Stahl M. (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady, wyd. 1,
Wydawnictwo Difin, 2018.
− Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−
−
−

Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2018.
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.), Sankcje administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Suwaj J., (red.), Prawo administracyjne. Ćwiczenia, wyd. III, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
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−

Wierczyński G., Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

− Wierzbowski M., Jagielski J. , Lang J. , Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Wydawnictwo
LexisNexis, Warszawa 2013.
Inne materiały dydaktyczne:
− Zalecane orzecznictwo sądowe, publikacje w czasopismach naukowych, wiadomości ze stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

5
I/2
Dr Piotr Mikołajczyk
Wstęp do prawoznawstwa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04

Student wie jaką rolę pełni prawo cywilne i zna podstawowe cechy prawa cywilnego,
działy oraz zasady, a także elementy stosunku cywilnoprawnego
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, takie jak: zdolność prawna,
zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorca, konsument, rzecz, oświadczenie woli,
czynność prawna, przedstawiciel, pełnomocnik, przedawnienie, prekluzja, świadczenie
pieniężne, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa
Student zna źródła prawa cywilnego oraz wie jakie są źródła stosunku
cywilnoprawnego, w tym stosunku zobowiązaniowego. Student wie jakie umowy
nazwane uregulowane są w kodeksie cywilnym oraz zna ich podstawowe elementy

K_W01

K_W15
K_W03
K_W14

Umiejętności:
P_U01

Student umie wybierać z systemu prawa źródła prawa regulujące stosunki cywilne, w
szczególności stosunki cywilnoprawne

K_U04
K_U16
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P_U02

Student potrafi interpretować i stosować przepisy regulujące stosunki cywilnoprawne.
Student potrafi wykorzystywać normy prawa cywilnego do samodzielnego
przygotowania projektów umów

K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego, a zwłaszcza śledzenia
zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego

K_K01
K_K04

P_K02

Student podczas analizy tekstów normatywnych potrafi współdziałać w grupie i
kierować małym zespołem, a także rozstrzygać dylematy związane z interpretacją prawa

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1,2,3

Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego.
Zakres prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, interpretacja i stosowanie prawa
cywilnego.
Stosunek cywilnoprawny – pojęcie, treść, podmiot, przedmiot.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

4.
5.

Prawo podmiotowe – pojęcie.
Podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne, „ułomne” osoby
prawne; zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i jej rodzaje oraz skutki
dokonywania czynności prawnych przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do
czynności prawnych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

6.
7.

Organ administracji publicznej jako strona umowy cywilnoprawnej.
Czynności prawne – pojęcie, rodzaje.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

1.
2.
3.

W4,5

W6,7

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W8,9,10

8. Przedstawicielstwo i jego rodzaje, pełnomocnictwo a upoważnienie prawnych.
9. Przedawnienie i terminy zawite prawnych.
10. Zasady prawa zobowiązań.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W11,12

11. Ogólne regulacje prawa zobowiązań: wielość wierzycieli i dłużników, istota
odpowiedzialności solidarnej, kary umowne, odsetki umowne i ustawowe,
bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone jako podstawa powstania
stosunku cywilnoprawnego, wykonywanie zobowiązań, skutki nienależytego
wykonania i niewykonania zobowiązań, zmiana wierzyciela i dłużnika prawnych
12. Wybrane rodzaje umów: sprzedaży, leasingu, dostawy, o roboty budowlane,
zlecenia, ubezpieczenia prawnych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Lp.
1.
Ćw1

Podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne, „ułomne” osoby
prawne; zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i jej rodzaje oraz skutki
dokonywania czynności prawnych przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do
czynności prawnych.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw2

2.

Przedstawicielstwo i jego rodzaje, pełnomocnictwo a upoważnienie.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw3

3.

Przedawnienie i terminy zawite prawnych.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

4.

Ogólne regulacje prawa zobowiązań: wielość wierzycieli i dłużników, istota
odpowiedzialności solidarnej, kary umowne, odsetki umowne i ustawowe,
bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone jako podstawa powstania
stosunku cywilnoprawnego, wykonywanie zobowiązań, skutki nienależytego
wykonania i niewykonania zobowiązań, zmiana wierzyciela i dłużnika prawnych –

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw4
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wykład;
z zakresu wybranych zagadnień.
Ćw5

5.

kazusy

Wybrane rodzaje umów: sprzedaży, leasingu, dostawy, o roboty budowlane,
zlecenia, ubezpieczenia prawnych.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Student posługuje się terminologią oraz wyjaśnia konstrukcje prawa
cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem umów w administracji.
Posiada orientację w zakresie aktów prawnych, orzecznictwa oraz poglądów
doktryny dotyczących omawianej problematyki.
Przedstawia wiadomości odnośnie wykładni omawianych przepisów prawa
oraz nabywa umiejętności ich praktycznego zastosowania przy
rozwiązywaniu problemów prawnych.
Prezentuje informacje z zakresu zasad zawierania umów cywilnoprawnych
przez szeroko pojmowaną administrację publiczną, głównych postanowień
umownych zabezpieczających interesy administracji publicznej.
Wyjaśnia skutki prawne nieprawidłowo sporządzonych umów
cywilnoprawnych dla administracji publicznej.

Test wiedzy, praca pisemna,
rozwiązanie case study

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student potrafi praktycznie wykorzystać znajomość podstaw, zasad, celów i
najważniejszych regulacji w zakresie prawa cywilnego.
Określa możliwości występowania podmiotów w obrocie gospodarczym.
Sporządza nieskomplikowane umowy, posiada umiejętność rozstrzygania
przypadków faktycznych.
Ocenia wpływ innych dziedzin wiedzy na obowiązujący stan prawny w
zakresie prawa cywilnego.

Rozwiązanie case study,
interpretacja aktów prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student jest świadomy praw i obowiązków podmiotów działających w
obrocie cywilnoprawnym.
Przejawia ukształtowaną postawę zmierzającą do należytego przestrzegania
prawa cywilnego.
Prowadzi rzeczową dyskusję, prezentuje własne stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
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VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Student nie posługuje się
terminologią oraz nie
wyjaśnia konstrukcji
prawa cywilnego ze
szczególnym
uwzględnieniem umów
w administracji.
Nie posiada orientacji w
zakresie aktów
prawnych, orzecznictwa
oraz poglądów doktryny
dotyczących omawianej
problematyki.
Nie przedstawia
wiadomości odnośnie
wykładni omawianych
przepisów prawa oraz
nabywa umiejętności ich
praktycznego
zastosowania przy
rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Nie prezentuje
informacji z zakresu
zasad zawierania umów
cywilnoprawnych przez
szeroko pojmowaną
administrację publiczną,
głównych postanowień
umownych
zabezpieczających
interesy administracji
publicznej.
Nie wyjaśnia skutków
prawnych
nieprawidłowo
sporządzonych umów
cywilnoprawnych dla
administracji publicznej.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
praktycznie wykorzystać
znajomość podstaw,
zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
prawa cywilnego.
Nie określa możliwości
występowania
podmiotów w obrocie
gospodarczym.
Nie sporządza
nieskomplikowane
umowy, nie posiada
umiejętności

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student posługuje się
terminologią oraz
wyjaśnia konstrukcje
prawa cywilnego ze
szczególnym
uwzględnieniem umów
w administracji.
Posiada orientację w
zakresie aktów
prawnych, orzecznictwa
oraz poglądów doktryny
dotyczących omawianej
problematyki.
Przedstawia wiadomości
odnośnie wykładni
omawianych przepisów
prawa oraz nabywa
umiejętności ich
praktycznego
zastosowania przy
rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Prezentuje informacje z
zakresu zasad zawierania
umów cywilnoprawnych.

Student posługuje się
elementarną i bogatą
terminologią oraz
wyjaśnia konstrukcje
prawa cywilnego ze
szczególnym
uwzględnieniem umów
w administracji.
Posiada orientację w
zakresie aktów
prawnych, orzecznictwa
oraz poglądów doktryny
dotyczących omawianej
problematyki.
Przedstawia wiadomości
odnośnie wykładni
omawianych przepisów
prawa oraz nabywa
umiejętności ich
praktycznego
zastosowania przy
rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Prezentuje informacje z
zakresu zasad zawierania
umów cywilnoprawnych
przez szeroko
pojmowaną
administrację publiczną,
głównych postanowień
umownych
zabezpieczających
interesy administracji
publicznej.

Student potrafi
praktycznie wykorzystać
znajomość podstaw,
zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
prawa cywilnego.
Określa możliwości
występowania
podmiotów w obrocie
gospodarczym.

Student potrafi
praktycznie i wnikliwie
wykorzystać znajomość
podstaw, zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
prawa cywilnego.
Określa możliwości
występowania
podmiotów w obrocie
gospodarczym.
Sporządza
nieskomplikowane
umowy, posiada
umiejętność

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student posługuje się
różnorodną, kluczową i
zaawansowaną
terminologią oraz
wyjaśnia konstrukcje
prawa cywilnego ze
szczególnym
uwzględnieniem umów
w administracji.
Posiada orientację w
zakresie aktów
prawnych, orzecznictwa
oraz poglądów doktryny
dotyczących omawianej
problematyki.
Przedstawia wiadomości
odnośnie wykładni
omawianych przepisów
prawa oraz nabywa
umiejętności ich
praktycznego
zastosowania przy
rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Prezentuje informacje z
zakresu zasad zawierania
umów cywilnoprawnych
przez szeroko
pojmowaną
administrację publiczną,
głównych postanowień
umownych
zabezpieczających
interesy administracji
publicznej.
Wyjaśnia skutki prawne
nieprawidłowo
sporządzonych umów
cywilnoprawnych dla
administracji publicznej.
Student potrafi
praktycznie, wnikliwie i
w stopniu
zaawansowanym
wykorzystać znajomość
podstaw, zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
prawa cywilnego.
Określa możliwości
występowania
podmiotów w obrocie
gospodarczym.
Sporządza
nieskomplikowane
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rozstrzygania
przypadków
faktycznych.
Nie ocenia wpływu
innych dziedzin wiedzy
na obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa cywilnego.

P_K01
P_K02

Student nie jest
świadomy praw i
obowiązków podmiotów
działających w obrocie
cywilnoprawnym.
Nie przejawia
ukształtowanej postawy
zmierzającej do
należytego
przestrzegania prawa
cywilnego.
Nie prowadzi rzeczowej
dyskusji, nie prezentuje
własnego stanowiska i
nie rozumie stanowiska
odmiennego.

rozstrzygania
przypadków
faktycznych.

Student jest świadomy
praw i obowiązków
podmiotów działających
w obrocie
cywilnoprawnym.
Przejawia ukształtowaną
postawę zmierzającą do
należytego
przestrzegania prawa.

umowy, posiada
umiejętność
rozstrzygania
przypadków
faktycznych.
Ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa cywilnego.

Student jest świadomy
praw i obowiązków
podmiotów działających
w obrocie
cywilnoprawnym.
Przejawia ukształtowaną
postawę zmierzającą do
należytego
przestrzegania prawa
cywilnego. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

Student jest świadomy
praw i obowiązków
podmiotów działających
w obrocie
cywilnoprawnym.
Przejawia ukształtowaną
postawę zmierzającą do
należytego
przestrzegania prawa
cywilnego.
Prowadzi rzeczową
dyskusję, prezentuje
własne stanowisko i
rozumie stanowiska
odmienne. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy, wykazuje
postawy
odpowiedzialności
społecznej i wagi
przestrzegania prawa.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

39

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2017.
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−

Stec P., Załucki M., (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, wyd. 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2011.
− Stępień-Sporek A., Nawrot O., Wyrwiński M., Zakrzewski P., Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Wydawnictwo
LexisNexis, Warszawa 2013.
− Szczurek Z., Prawo cywilne dla studentów administracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

⎯ Ciszewski J., Stępień-Sporek A., Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo
LexisNexis, Warszawa 2011.
⎯ Czajkowska-Matosiuk K., Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania, C. H. Beck, Warszawa 2016.
⎯ Doliwa A., Prawo cywilne - część ogólna, C. H. Beck, Warszawa 2017.
⎯ Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., red. Kidyba A., Kodeks cywilny. Komentarz.
Zobowiązania. Część ogólna. TOM III, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
⎯ Radwański Z. (red.), Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2. System Prawa Prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2088.
Inne materiały dydaktyczne:
− Aktualne komentarze do aktów prawnych, wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
− Wiadomości ze stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO CYWILNE - PRAWO RZECZOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Podstawowego / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
10
II/ 3-4
Dr Piotr Mikołajczyk
Wiadomości z zakresu prawoznawstwa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

60

6

156

32

6

86

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

90

Studia
niestacjonarne

48

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja i rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa rzeczowego

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawa rzeczowego. Student
potrafi scharakteryzować i dokonać podziału praw rzeczowych. Po zakończeniu zajęć
student posiada wiedzę z zakresu prawa własności, w szczególności dotyczącą treści,
zakresu i wykonywania własności, nabycia i utraty własności. Student posiada również
wiedze dotycząca współwłasności i jej rodzajów oraz ochrony własności. Po
zakończeniu zajęć student zna instytucję użytkowania wieczystego oraz ograniczonych
praw rzeczowych takich jak użytkowanie, służebności, spółdzielcze prawa do lokali,
hipoteki i zastawu. Posiada tez wiedzą dotycząca zagadnień związanych z księgami
wieczystymi.

K_W11, K_ W13
K_W15

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne w obszarze
prawa rzeczowego oraz prawidłowo identyfikować wzajemne współzależności
zachodzące pomiędzy tymi zjawiskami. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną

K_U05, K_U11,
K_U15
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do opisu i analizowania stanów faktycznych prawa rzeczowego oraz potrafi formułować
własne opinie i rozstrzygnięcia w sprawie uwzględniając interpretację norm prawa
rzeczowego, dorobek doktryny i orzecznictwa. Student posiada umiejętność
wykorzystania zdobytej wiedzy przy rozstrzyganiu konkretnych problemów z zakresu
prawa rzeczowego.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności,
uwzględniając w szczególności aktualne poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądów
polskich z zakresu prawa rzeczowego; rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy.
Student potrafi zidentyfikować problemy z zakresu prawa rzeczowego i oceniając ich
złożoność potrafi przyjmować i wyznaczać zadania określając ich priorytety.

K_K01, K_K04,
K_K07

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Wykład / Ćwiczenia:

Lp.

W, Ćw.
1,2,3,4

W, Ćw.
5,6,7,8

W, Ćw.
9,10,11,12

W, Ćw.
13,14,15,

W, Ćw.
16,17,18

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym.
Pojęcie własności, treść, zakres i wykonywanie własności
Nabycie i utrata własności.
Przeniesienie własności. Zasiedzenie i inne wypadki nabycia własności.
Rozwiązywanie kazusów, dyskusja
Współwłasność. Pojęcie i rodzaje współwłasności. Współwłasność udziałowaudziały współwłaścicieli. Współwłasność nieruchomości wspólnej właścicieli
lokali.
Zarząd rzeczą wspólną. Korzystanie z rzeczy wspólnej.
Zniesienie współwłasności.
Ochrona własności. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne. Roszczenia
uzupełniające oraz roszczenia z tytułu nakładów.
Rozwiązywanie kazusów, dyskusja
Użytkowanie wieczyste. Treść i wykonywanie użytkowania wieczystego.
Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.
Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie, timesharing, służebności,
spółdzielcze prawa do lokali, zastaw, hipoteka.
Posiadanie. Ogólna charakterystyka posiadania. Nabycie i utrata posiadania.
Ochrona posiadania.
Rozwiązywanie kazusów, dyskusja
Księgi wieczyste.
Pojęcie i funkcja ksiąg wieczystych.
Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych.
Rozwiązywanie kazusów, dyskusja
Ochrona własności.
Roszczenie windykacyjne i negatoryjne. Roszczenia uzupełniające oraz
roszczenia z tytułu nakładów – studium przypadków.
Rozwiązywanie kazusów praktycznych z zakresu prawa rzeczowego
Rozwiązywanie kazusów, dyskusja

P_W01; P_U01;
P_K01

P_W01; P_U01;
P_K01

P_W01; P_U01;
P_K01

P_W01; P_U01;
P_K01

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
Student potrafi scharakteryzować i dokonać podziału praw rzeczowych. Po
zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu prawa własności, w
szczególności dotyczącą treści, zakresu i wykonywania własności, nabycia i
utraty własności. Student posiada również wiedze dotycząca współwłasności

Test wiedzy
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i jej rodzajów oraz ochrony własności. Po zakończeniu zajęć student zna
instytucję użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych
takich jak użytkowanie, służebności, spółdzielcze prawa do lokali, hipoteki i
zastawu. Posiada tez wiedzą dotycząca zagadnień związanych z księgami
wieczystymi.
Umiejętności:

P_U01

P_K01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne w
obszarze prawa rzeczowego oraz prawidłowo identyfikować wzajemne
współzależności zachodzące pomiędzy tymi zjawiskami. Student potrafi
wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania stanów faktycznych
prawa rzeczowego oraz potrafi formułować własne opinie i rozstrzygnięcia w
sprawie uwzględniając interpretację norm prawa rzeczowego, dorobek
doktryny i orzecznictwa. Student posiada umiejętność wykorzystania
zdobytej wiedzy przy rozstrzyganiu konkretnych problemów z zakresu prawa
rzeczowego.
Kompetencje społeczne:
Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją wiedzę i
umiejętności, uwzględniając w szczególności aktualne poglądy doktryny oraz
orzecznictwo sądów polskich z zakresu prawa rzeczowego; rozumie potrzebę
ciągłego uzupełniania wiedzy. Student potrafi zidentyfikować problemy z
zakresu prawa rzeczowego i oceniając ich złożoność potrafi przyjmować i
wyznaczać zadania określając ich priorytety.

Udział
w dyskusji

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie testu wiedzy
Kryteria oceniania:
Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01

student nie ma
uporządkowanej i
pogłębionej wiedzy z
zakresu prawa
rzeczowego. Student nie
potrafi scharakteryzować
i dokonać podziału praw
rzeczowych. Po
zakończeniu zajęć
student nie posiada
wiedzę z zakresu prawa
własności, w
szczególności dotyczącą
treści, zakresu i
wykonywania własności,
nabycia i utraty
własności. Student nie
posiada również wiedze
dotycząca
współwłasności i jej
rodzajów oraz ochrony
własności. Po
zakończeniu zajęć

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

student ma
uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę z
zakresu prawa
rzeczowego. Student
potrafi scharakteryzować
i dokonać podziału praw
rzeczowych.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

student ma
uporządkowaną,
pogłębioną, ogólną
wiedzę z zakresu prawa
rzeczowego. Student
potrafi scharakteryzować
i dokonać podziału praw
rzeczowych. Po
zakończeniu zajęć
student posiada wiedzę z
zakresu prawa
własności, w
szczególności dotyczącą
treści, zakresu i
wykonywania własności,
nabycia i utraty
własności.

student ma
uporządkowaną,
pogłębioną,
szczegółową,
kompleksową wiedzę w
stopniu rozszerzonym z
zakresu prawa
rzeczowego. Student
potrafi scharakteryzować
i dokonać podziału praw
rzeczowych. Po
zakończeniu zajęć
student posiada wiedzę z
zakresu prawa
własności, w
szczególności dotyczącą
treści, zakresu i
wykonywania własności,
nabycia i utraty
własności. Student
posiada również wiedze
dotycząca
współwłasności i jej
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student nie zna instytucję
użytkowania
wieczystego oraz
ograniczonych praw
rzeczowych takich jak
użytkowanie,
służebności, spółdzielcze
prawa do lokali, hipoteki
i zastawu. Nie posiada
tez wiedzą dotycząca
zagadnień związanych z
księgami wieczystymi.

P_U01

Student nie potrafi
prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać zjawiska
prawne w obszarze
prawa rzeczowego oraz
prawidłowo
identyfikować wzajemne
współzależności
zachodzące pomiędzy
tymi zjawiskami.
Student nie potrafi
wykorzystać wiedzę
teoretyczną do opisu i
analizowania stanów
faktycznych prawa
rzeczowego oraz potrafi
formułować własne
opinie i rozstrzygnięcia
w sprawie uwzględniając
interpretację norm prawa
rzeczowego, dorobek
doktryny i orzecznictwa.
Student nie posiada
umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy przy
rozstrzyganiu
konkretnych problemów
z zakresu prawa
rzeczowego

P_K01

Student nie potrafi
samodzielnie i
krytycznie uzupełniać
swoją wiedzę i
umiejętności,
uwzględniając w
szczególności aktualne
poglądy doktryny oraz
orzecznictwo sądów
polskich z zakresu prawa
rzeczowego; nie rozumie

rodzajów oraz ochrony
własności. Po
zakończeniu zajęć
student zna instytucję
użytkowania
wieczystego oraz
ograniczonych praw
rzeczowych takich jak
użytkowanie,
służebności, spółdzielcze
prawa do lokali, hipoteki
i zastawu. Posiada tez
wiedzą dotycząca
zagadnień związanych z
księgami wieczystymi.

Student potrafi
prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać zjawiska
prawne w obszarze
prawa rzeczowego oraz
prawidłowo
identyfikować wzajemne
współzależności
zachodzące pomiędzy
tymi zjawiskami.

Student potrafi
prawidłowo w stopniu
rozszerzonym
interpretować i
wyjaśniać zjawiska
prawne w obszarze
prawa rzeczowego oraz
prawidłowo
identyfikować wzajemne
współzależności
zachodzące pomiędzy
tymi zjawiskami.
Student potrafi
wykorzystać wiedzę
teoretyczną do opisu i
analizowania stanów
faktycznych prawa
rzeczowego oraz potrafi
formułować własne
opinie i rozstrzygnięcia
w sprawie uwzględniając
interpretację norm prawa
rzeczowego, dorobek
doktryny i orzecznictwa.

Student potrafi
prawidłowo w stopniu
rozszerzonym i
wyczerpującym
interpretować
kompleksowo i
wyjaśniać zjawiska
prawne w obszarze
prawa rzeczowego oraz
prawidłowo
identyfikować wzajemne
współzależności
zachodzące pomiędzy
tymi zjawiskami.
Student potrafi
wykorzystać wiedzę
teoretyczną do opisu i
analizowania stanów
faktycznych prawa
rzeczowego oraz potrafi
formułować własne
opinie i rozstrzygnięcia
w sprawie uwzględniając
interpretację norm prawa
rzeczowego, dorobek
doktryny i orzecznictwa.
Student posiada
umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy przy
rozstrzyganiu
konkretnych problemów
z zakresu prawa
rzeczowego

Student potrafi
samodzielnie i
krytycznie uzupełniać
swoją wiedzę i
umiejętności,
uwzględniając w
szczególności aktualne
poglądy doktryny oraz
orzecznictwo sądów
polskich z zakresu prawa
rzeczowego.

Student potrafi
samodzielnie i
krytycznie uzupełniać
swoją wiedzę i
umiejętności,
uwzględniając w
szczególności aktualne
poglądy doktryny oraz
orzecznictwo sądów
polskich z zakresu prawa
rzeczowego; rozumie
potrzebę ciągłego

Student potrafi
samodzielnie i
krytycznie uzupełniać
swoją wiedzę i
umiejętności,
uwzględniając w
szczególności aktualne
poglądy doktryny oraz
orzecznictwo sądów
polskich z zakresu prawa
rzeczowego; rozumie
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potrzeby ciągłego
uzupełniania wiedzy.
Student nie potrafi
zidentyfikować
problemy z zakresu
prawa rzeczowego i
oceniając ich złożoność i
nie potrafi przyjmować i
wyznaczać zadania
określając ich priorytety.

uzupełniania wiedzy.

potrzebę ciągłego
uzupełniania wiedzy.
Student potrafi
zidentyfikować
problemy z zakresu
prawa rzeczowego i
oceniając ich złożoność
potrafi przyjmować i
wyznaczać zadania
określając ich priorytety.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach

150

80

Egzamin/zaliczenie

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

78

148

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

16

16

250 h / 10 ECTS

250 h / 10 ECTS

156 h / 6, 24 ECTS

86 / 3,44 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

200 h / 8 ECTS

200 h / 8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

/

/

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−

Gniewek E., Prawo rzeczowe, C. H. Beck, Warszawa 2014.
Dadańska K.A Prawo rzeczowe, Beck, Warszawa, 2012

−

Doliwa A. Prawo rzeczowe, Beck, Warszawa. 2012

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Gniewek E., (red.), System Prawa Prywatnego, T. 3, C. H. Beck, Warszawa 2017.
Gniewek E., (red.), System Prawa Prywatnego, T. 4, C. H. Beck, Warszawa 2016.
Kalus S. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2016.
Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T.1, C. H. Beck, Warszawa 2013.

Inne materiały dydaktyczne:
− Prezentacje multimedialne, zalecane strony internetowe z aktami prawnymi i orzecznictwem.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO CYWILNE - ZOBOWIĄZANIA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
6
III/5-6
Dr Piotr Mikołajczyk/mgr Sylwia Dawid
Zagadnienia prawa cywilnego – część ogólna, prawo rzymskie, logika
prawnicza

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

60

6

126

32

6

70

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarne

32

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny
Praca w grupach, ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu instytucji prawa zobowiązań.

K_W04
K_W09

P_W02

Zna poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa
zobowiązań.

K_W11
K_W15

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań w celu analizy
problemów prawnych. Ma pogłębione umiejętności analizowania stanów faktycznych z
zakresu prawa zobowiązań.

K_U02
K_U09

P_U02

Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się na temat instytucji prawa
zobowiązań oraz uzasadniać swoje stanowiska dotyczące tych instytucji korzystając z
dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego

K_U14
K_U15
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje aktywność, angażuje się we współpracę w rozwiązywaniu problemów
prawnych

K_K02

P_K02

Posiada kompetencje do przedstawiania sposobów prawnego rozwiązania dowolnego
problemu/konfliktu prawnego. Jest przygotowany do wykonywania zawodów
nieprawnicznych.

K_K05
K_K09

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

Lp.

Ćw1

Wykład:
Istota zobowiązań: pojęcie zobowiązania, wierzytelność jako prawo podmiotowe,
przymusowa realizacja zobowiązań, zasada realnego wykonania zobowiązań, dług a
odpowiedzialność, rodzaje odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne.
Istota i rodzaje świadczeń: istota świadczenia pieniężnego, zasada walutowości, zasada
nominalizmu, zasada waloryzacji, odsetki, szkoda i jej wysokość, wysokość
odszkodowania, sposoby naprawienia szkody, naprawienie szkody na osobie, zwrot
nakładów i wydatków, świadczenia w zobowiązaniach przemiennych, upoważnienie
przemienne.
Wielość dłużników i wierzycieli: zobowiązania podzielne i niepodzielne, zobowiązania
solidarne, zobowiązania in solidum
Umowy w prawie zobowiązań: Istota i rodzaje umów, treść i forma umów, culpa in
contrahendo, umowa przedwstępna, ogólne warunki, wzory i regulaminy umów, umowy
o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo
odstąpienia, odstępne, kara umowna.
Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, zbieg roszczeń z bezpodstawnego
wzbogacenia z innymi roszczeniami.
Wykonywanie zobowiązań: zasada swobody umów, przedmiot wykonania
zobowiązania, podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania, miejsce i czas
wykonania zobowiązania, wykonanie zobowiązania z umów wzajemnych, klauzula
rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania.
Skutki niewykonywania zobowiązań: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności
kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwość świadczenia, opóźnienie i zwłoka
dłużnika, odszkodowanie umowne, zwłoka wierzyciela.
Wygaśnięcie zobowiązań: odnowienie, potrącenie, złożenie do depozytu sądowego,
wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela.
Zmiana wierzyciela lub dłużnika: zmiana wierzyciela- przelew wierzytelności,
wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela, zmiana dłużnikaprzejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu.
Czyny niedozwolone: pojęcie, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności deliktowej,
odpowiedzialność za czyn własny, odpowiedzialność za cudze czyny, odpowiedzialność
za wykonywanie władzy publicznej, odpowiedzialność za zwierzęta, odpowiedzialność
za rzeczy, odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstw,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji,
zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu.

Ćwiczenia
Pojęcie zobowiązania (struktura stosunku zobowiązaniowego, wierzytelność jako prawo
podmiotowe, zasada realnego wykonania zobowiązań, dług a odpowiedzialność, rodzaje
odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne, szczególna rola umowa jako źródła
zobowiązania).
Podstawy wykonywania zobowiązań: przedmiot wykonania zobowiązania, podmioty

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01;P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_U01; P_U02;
P_K01
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Cw2

Ćw3

Ćw4

uczestniczące w wykonaniu zobowiązania z uwzględnieniem zobowiązań solidarnych,
miejsce i czas wykonania zobowiązania, wykonanie zobowiązania z umów wzajemnych,
klauzula rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania.
Skutki niewykonywania zobowiązań: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności
kontraktowej, opóźnienie i zwłoka dłużnika, odszkodowanie umowne, zwłoka
wierzyciela. Sprzedaż (pojęcie, prawa i obowiązki stron, ochrona konsumenta w umowie
sprzedaży, przedawnienie)
Rękojmia i gwarancja
Szczególne rodzaje umów sprzedaży
Darowizna (pojęcie, prawa i obowiązki stron, przedawnienie).
Inne umowy regulujące przeniesienie praw ( zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa
przekazania nieruchomości).
Najem (pojęcie, prawa i obowiązki stron, wygaśnięcie, przedawnienie, ochrona najemcy
lokalu mieszkalnego).
Inne umowy regulujące używanie rzeczy (dzierżawa, użyczenie)
Umowa zlecenia, umowa o świadczenia usług (750 k.c.), prowadzenie cudzych spraw
bez zlecenia.
Umowa o dzieło (pojęcie dzieła, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność stron).
Przechowanie (pojęcie, prawa i obowiązki stron, przedawnienie).
Umowy o funkcji alimentacyjnej (renta i dożywocie).

P_U01; P_U02;
P_K01

P_U01; P_U02;
P_K01

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu instytucji prawa
zobowiązań.
Zna poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa
zobowiązań.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Praca pisemna, wypowiedzi
ustne

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań w
celu analizy problemów prawnych. Ma pogłębione umiejętności analizowania
stanów faktycznych z zakresu prawa zobowiązań.
Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się na temat instytucji
prawa zobowiązań oraz uzasadniać swoje stanowiska dotyczące tych
instytucji korzystając z dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Ćwiczenia
z tekstem źródłowym,
wypowiedzi ustne,
prace pisemne

Kompetencje społeczne:
Wykazuje aktywność, angażuje się we współpracę w rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Obserwacja
P_K01
Posiada kompetencje do przedstawiania sposobów prawnego rozwiązania
i ocena studenta, aktywność,
P_K02
dowolnego problemu/konfliktu prawnego. Jest przygotowany do
dyskusja, praca
wykonywania zawodów nieprawnicznych.
w grupie
Metody weryfikacji:
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia: zaliczenie w formie: pisemne opracowanie tematu
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
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przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Nie ma podstawowej
wiedzy z zakresu
instytucji prawa
zobowiązań.
Nie zna poglądów
doktryny oraz
orzecznictwo Sądu
Najwyższego z zakresu
prawa zobowiązań.

Ma podstawową wiedzę
z zakresu instytucji
prawa zobowiązań.
Zna poglądy doktryny
oraz orzecznictwo Sądu
Najwyższego z zakresu
prawa zobowiązań.

Ma uporządkowaną
wiedzę z zakresu
instytucji prawa
zobowiązań.
Zna poglądy doktryny
oraz orzecznictwo Sądu
Najwyższego z zakresu
prawa zobowiązań.

Ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę z
zakresu instytucji prawa
zobowiązań.
Zna poglądy doktryny
oraz orzecznictwo Sądu
Najwyższego z zakresu
prawa zobowiązań.

P_U01
P_U02

Nie potrafi
wykorzystywać wiedzy
teoretycznej z zakresu
prawa zobowiązań w
celu analizy problemów
prawnych. Nie ma
umiejętności
analizowania stanów
faktycznych z zakresu
prawa zobowiązań.
Nie potrafi w sposób
spójny i precyzyjny
wypowiadać się na temat
instytucji prawa
zobowiązań oraz
uzasadniać swoje
stanowiska dotyczące
tych instytucji
korzystając z dorobku
doktryny i orzecznictwa
Sądu Najwyższego.

Potrafi w sposób
podstawowy
wykorzystywać wiedzę
teoretyczną z zakresu
prawa zobowiązań w
celu analizy problemów
prawnych. Ma
podstawowe
umiejętności
analizowania stanów
faktycznych z zakresu
prawa zobowiązań.
Potrafi w sposób spójny i
precyzyjny wypowiadać
się na temat instytucji
prawa zobowiązań.

Potrafi wykorzystywać
wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa
zobowiązań w celu
analizy problemów
prawnych. Ma
umiejętności
analizowania stanów
faktycznych z zakresu
prawa zobowiązań.
Potrafi w sposób spójny i
precyzyjny wypowiadać
się na temat instytucji
prawa zobowiązań oraz
uzasadniać swoje
stanowiska dotyczące
tych instytucji
korzystając z dorobku
doktryny i orzecznictwa
Sądu Najwyższego.

Potrafi wykorzystywać
wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa
zobowiązań w celu
analizy problemów
prawnych. Ma
pogłębione umiejętności
analizowania stanów
faktycznych z zakresu
prawa zobowiązań.
Potrafi w sposób spójny i
precyzyjny wypowiadać
się na temat instytucji
prawa zobowiązań oraz
uzasadniać swoje
stanowiska dotyczące
tych instytucji
korzystając z dorobku
doktryny i orzecznictwa
Sądu Najwyższego.

P_K01

Nie wykazuje
jakiejkolwiek
aktywność, nie angażuje
się we współpracę w
rozwiązywaniu
problemów prawnych
Nie posiada kompetencji
do przedstawiania
sposobów prawnego
rozwiązania dowolnego
problemu/konfliktu
prawnego. Nie jest
przygotowany do
wykonywania zawodów
nieprawnicznych.

Wykazuje podstawową
aktywność, angażuje się
we współpracę w
rozwiązywaniu
problemów prawnych
Posiada kompetencje do
przedstawiania
sposobów prawnego
rozwiązania dowolnego
problemu/konfliktu
prawnego.

Wykazuje znaczną
aktywność, angażuje się
we współpracę w
rozwiązywaniu
problemów prawnych
Posiada kompetencje do
przedstawiania
sposobów prawnego
rozwiązania dowolnego
problemu/konfliktu
prawnego. Jest
przygotowany do
wykonywania zawodów
nieprawnicznych.

Wykazuje profesjonalną
i dogłębną aktywność,
angażuje się we
współpracę w
rozwiązywaniu
problemów prawnych
Posiada kompetencje do
przedstawiania
sposobów prawnego
rozwiązania dowolnego
problemu/konfliktu
prawnego. Jest
przygotowany do
wykonywania zawodów
prawniczych i
nieprawnicznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

120

64

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

16

72

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

126 h / 5,04 ECTS

70 h /2,8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ B.Ziemianin, E.Kitłowski (2013): Prawo zobowiązań. Część ogólna., Wolters Kluwer, Warszawa
2/ Z. Radwański, A. Olejniczak (2016): Zobowiązania- część ogólna., C.H. Beck, Warszawa
3/ Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska (2015): Zobowiązania-część szczegółowa., C.H.Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ E. Łętowska (red.) (2013): System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 5., C.H. Beck, Warszawa
2/ J. Panowicz-Lipska (red.) (2011): System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8., C.H. Beck,
Warszawa
3/ J. Rajski (red.) (2011): System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom 7., C.H. Beck, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:
Orzecznictwo, akty prawne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO CYWILNE – PRAWO SPADKOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
4
III/6
Dr Piotr Mikołajczyk/mgr Sylwia Dawid
Zagadnienia prawa cywilnego, logika prawnicza

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny
Praca w grupach, ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student ma wiedzę o źródłach prawa oraz instytucjach prawa spadkowego. Student zna
treść rozwiązań cywilnoprawnych w zakresie prawa spadkowego
Student zna najważniejsze tezy prezentowane w doktrynie oraz w judykaturze
dotyczącej prawa spadkowego oraz zna sposoby na wyciąganie wniosków odnoszących
się do interpretacji przepisów prawa spadkowego.

K_W10

P_W02

Student objaśnia znaczenie dla obrotu społeczno - gospodarczego rozwiązań prawnych
w zakresie prawa spadkowego.

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi skorzystać z dorobku judykatury oraz doktryny i baz danych w celu
rozwiązywania problemów prawnych.

K_U01
K_U14
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P_U02

Student stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych. Student potrafi
dokonać wyboru argumentacji w celu uzasadnienia przyjętego rozwiązania problemu
prawnego.

K_U08
K_U15

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów prawnych, dostrzega
potrzebę nieustającego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa, ma
świadomość znaczenia i wpływu pracy prawnika na życie ludzi i funkcjonowanie
podmiotów, których ta praca dotyczy. Student potrafi dokonać oceny znaczenia regulacji
normatywnej dla kształtowania obrotu społeczno - gospodarczego oraz interesów
majątkowych podmiotów uczestniczących w tym obrocie.

K_K01
K_K07

P_K02

Student jest samodzielny oraz potrafi krytycznie dokonać oceny w rozwiązywaniu
problemów prawnych, potrafi organizować pracę własną oraz pracę zespołu, a także
potrafi współdziałać w grupie.

K_K06
K_K08

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Wykład:

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

Lp.

Ćw1
Cw2
Ćw3

Prawo spadkowe w systemie prawa cywilnego (prawo spadkowe jako dział prawa
cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).
Podstawowe pojęcia prawa spadkowego
Historia polskiego prawa spadkowego i jego współczesne źródła.
Teoretyczne podstawy prawa spadkowego – modele prawa spadkowego (przejścia
majątku mortis causa) w różnych systemach prawnych i sposób ich regulacji.
Prawo spadkowe kolizyjne i intertemporalne.
Zasady prawa spadkowego.
Spadek – pojęcie, skład i powołanie do spadku. Zdolność do dziedziczenia.
Dziedziczenie ustawowe.
Testament i dziedziczenie testamentowe:
a) sposoby dyspozycji majątkiem mortis causa,
b) testament jako czynność prawna,
c) zdolność testowania,
d) formy testamentu,
e) nieważność testamentu,
f) odwołanie testamentu,
g) otwarcie i ogłoszenie testamentu,
h) wykładnia testamentu
Rozrządzenia testamentowe:
a) powołanie spadkobiercy,
b) wydziedziczenie,
c) zapis,
d) polecenie,
e) powołanie wykonawcy testamentu

Ćwiczenia
Umowy dotyczące spadku.
Nabycie spadku – rodzaje i skutki. Odrzucenie spadku.
Ochrona dziedziczenia.
Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.
Ochrona osób najbliższych spadkodawcy (zachowek).
Majątek spadkowy – wspólność majątku spadkowego i dział spadku.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01;P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_U01; P_U02;
P_K01
P_U01; P_U02;
P_K01
P_U01; P_U02;
P_K01
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Ćw4

Dziedziczenie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw.
Elementy cywilnego postępowania spadkowego.

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02

Student ma wiedzę o źródłach prawa oraz instytucjach prawa spadkowego.
Student zna treść rozwiązań cywilnoprawnych w zakresie prawa spadkowego
Student zna najważniejsze tezy prezentowane w doktrynie oraz w judykaturze
dotyczącej prawa spadkowego oraz zna sposoby na wyciąganie wniosków
odnoszących się do interpretacji przepisów prawa spadkowego.
Student objaśnia znaczenie dla obrotu społeczno - gospodarczego rozwiązań
prawnych w zakresie prawa spadkowego.

Praca pisemna, wypowiedzi
ustne

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student potrafi skorzystać z dorobku judykatury oraz doktryny i baz danych
w celu rozwiązywania problemów prawnych.
Student stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych. Student
potrafi dokonać wyboru argumentacji w celu uzasadnienia przyjętego
rozwiązania problemu prawnego.

Ćwiczenia
z tekstem źródłowym,
wypowiedzi ustne,
prace pisemne

Kompetencje społeczne:
Student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów prawnych,
dostrzega potrzebę nieustającego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy
z zakresu prawa, ma świadomość znaczenia i wpływu pracy prawnika na
życie ludzi i funkcjonowanie podmiotów, których ta praca dotyczy. Student
Obserwacja
potrafi dokonać oceny znaczenia regulacji normatywnej dla kształtowania
P_K01
i ocena studenta, aktywność,
obrotu społeczno - gospodarczego oraz interesów majątkowych podmiotów
dyskusja, praca
P_K02
uczestniczących w tym obrocie.
w grupie
Student jest samodzielny oraz potrafi krytycznie dokonać oceny w
rozwiązywaniu problemów prawnych, potrafi organizować pracę własną oraz
pracę zespołu, a także potrafi współdziałać w grupie.
Metody weryfikacji:
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia: zaliczenie w formie: pisemne opracowanie tematu
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie ma
podstawowej wiedzy o
źródłach prawa oraz
instytucjach prawa

Student ma wiedzę o
źródłach prawa oraz
instytucjach prawa
spadkowego. Student

Student ma wiedzę
dogłębną o źródłach
prawa oraz instytucjach
prawa spadkowego.

Student ma dogłębną i
wiedzę o źródłach prawa
oraz instytucjach prawa
spadkowego. Student
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spadkowego. Student nie
zna treści rozwiązań
cywilnoprawnych w
zakresie prawa
spadkowego
Student nie zna
najważniejszych tez
prezentowanych w
doktrynie oraz w
judykaturze dotyczącej
prawa spadkowego oraz
zna sposoby na
wyciąganie wniosków
odnoszących się do
interpretacji przepisów
prawa spadkowego.
Student nie objaśnia
znaczenie dla obrotu
społeczno gospodarczego
rozwiązań prawnych w
zakresie prawa
spadkowego.

zna treść rozwiązań
cywilnoprawnych w
zakresie prawa
spadkowego
Student zna
najważniejsze tezy
prezentowane w
doktrynie oraz w
judykaturze dotyczącej
prawa spadkowego oraz
zna sposoby na
wyciąganie wniosków
odnoszących się do
interpretacji przepisów
prawa spadkowego.

Student zna większość
treści rozwiązań
cywilnoprawnych w
zakresie prawa
spadkowego
Student zna podstawowe
tezy prezentowane w
doktrynie oraz w
judykaturze dotyczącej
prawa spadkowego oraz
zna sposoby na
wyciąganie wniosków
odnoszących się do
interpretacji przepisów
prawa spadkowego.
Student objaśnia
znaczenie dla obrotu
społeczno gospodarczego
rozwiązań prawnych w
zakresie prawa
spadkowego.

zna treść rozwiązań
cywilnoprawnych w
zakresie prawa
spadkowego
Student zna
najważniejsze tezy
prezentowane w
doktrynie oraz w
judykaturze dotyczącej
prawa spadkowego oraz
zna sposoby na
wyciąganie wniosków
odnoszących się do
interpretacji przepisów
prawa spadkowego.
Student objaśnia
wyczerpująco znaczenie
dla obrotu społeczno gospodarczego
rozwiązań prawnych w
zakresie prawa
spadkowego.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
skorzystać z dorobku
judykatury oraz doktryny
i baz danych w celu
rozwiązywania
problemów prawnych.
Student nie stosuje
wiedzy teoretycznej do
analizy zjawisk
prawnych. Student nie
potrafi dokonać wyboru
argumentacji w celu
uzasadnienia przyjętego
rozwiązania problemu
prawnego.

Student potrafi w stopniu
znacznym skorzystać z
dorobku judykatury oraz
doktryny i baz danych w
celu rozwiązywania
problemów prawnych.
Student stosuje wiedzę
teoretyczną do analizy
zjawisk prawnych.
Student potrafi dokonać
wyboru argumentacji w
celu uzasadnienia
przyjętego rozwiązania
problemu prawnego.

Student potrafi
zaawansowanie i
dogłębnie skorzystać z
dorobku judykatury oraz
doktryny i baz danych w
celu rozwiązywania
problemów prawnych.
Student stosuje wiedzę
teoretyczną do analizy
zjawisk prawnych.
Student potrafi dokonać
wyboru argumentacji w
celu uzasadnienia
przyjętego rozwiązania
problemu prawnego.

P_K01

Student nie wykazuje
kreatywności w
rozwiązywaniu
problemów prawnych,
nie dostrzega potrzeby
nieustającego
poszerzania i
aktualizowania swojej
wiedzy z zakresu prawa,
nie ma świadomości
znaczenia i wpływu
pracy prawnika na życie
ludzi i funkcjonowanie
podmiotów, których ta
praca dotyczy. Student
nie potrafi dokonać
oceny znaczenia
regulacji normatywnej
dla kształtowania obrotu
społeczno gospodarczego oraz
interesów majątkowych

Student potrafi w stopniu
podstawowym
skorzystać z dorobku
judykatury oraz doktryny
i baz danych w celu
rozwiązywania
problemów prawnych.
Student stosuje wiedzę
teoretyczną do analizy
zjawisk prawnych.
Student potrafi dokonać
wyboru argumentacji w
celu uzasadnienia
przyjętego rozwiązania
problemu prawnego.
Student wykazuje
podstawową
kreatywność w
rozwiązywaniu
problemów prawnych,
dostrzega potrzebę
nieustającego
poszerzania i
aktualizowania swojej
wiedzy z zakresu prawa,
ma świadomość
znaczenia i wpływu
pracy prawnika na życie
ludzi i funkcjonowanie
podmiotów, których ta
praca dotyczy. Student
potrafi dokonać oceny
znaczenia regulacji
normatywnej dla
kształtowania obrotu
społeczno gospodarczego oraz

Student wykazuje
zaawansowaną
kreatywność w
rozwiązywaniu
problemów prawnych,
dostrzega potrzebę
nieustającego
poszerzania i
aktualizowania swojej
wiedzy z zakresu prawa,
ma świadomość
znaczenia i wpływu
pracy prawnika na życie
ludzi i funkcjonowanie
podmiotów, których ta
praca dotyczy. Student
potrafi dokonać oceny
znaczenia regulacji
normatywnej dla
kształtowania obrotu
społeczno gospodarczego oraz

Student wykazuje
zaawansowaną i
dogłębną kreatywność w
rozwiązywaniu
problemów prawnych,
dostrzega potrzebę
nieustającego
poszerzania i
aktualizowania swojej
wiedzy z zakresu prawa,
ma świadomość
znaczenia i wpływu
pracy prawnika na życie
ludzi i funkcjonowanie
podmiotów, których ta
praca dotyczy. Student
potrafi dokonać oceny
znaczenia regulacji
normatywnej dla
kształtowania obrotu
społeczno gospodarczego oraz
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podmiotów
uczestniczących w tym
obrocie.
Student nie jest
samodzielny oraz nie
potrafi krytycznie
dokonać oceny w
rozwiązywaniu
problemów prawnych,
nie potrafi organizować
pracę własną oraz pracę
zespołu, a także nie
potrafi współdziałać w
grupie.

interesów majątkowych
podmiotów
uczestniczących w tym
obrocie.

interesów majątkowych
podmiotów
uczestniczących w tym
obrocie.
Student jest
samodzielny.

interesów majątkowych
podmiotów
uczestniczących w tym
obrocie.
Student jest samodzielny
oraz potrafi krytycznie
dokonać oceny w
rozwiązywaniu
problemów prawnych,
potrafi organizować
pracę własną oraz pracę
zespołu, a także potrafi
współdziałać w grupie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

14

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2018
2. J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011
3. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
System Prawa Prywatnego. Tom 10, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2015.
2. System Prawa Cywilnego, Tom IV, pod red. J. St. Piątowskiego, Wrocław-Warszawa 1986.
3. Komentarze do kodeksu cywilnego
Inne materiały dydaktyczne:
Orzecznictwo, akty prawne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO CYWILNE – PRAWO RODZINNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
4
III/5
Dr Piotr Mikołajczyk/mgr Sylwia Dawid
Zagadnienia prawa cywilnego – część ogólna, logika prawnicza

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny
Praca w grupach, ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student potrafi wskazywać i opisywać podstawowe problemy związane z prawną
regulacją sytuacji rodziny.
Student definiuje podstawowe pojęcia prawa rodzinnego i opiekuńczego.

P_W02

Student rozpoznaje konsekwencje praktyczne rozwiązań przyjętych przez
ustawodawcę w sferze prawa rodzinnego.
Student wyjaśnia motywy ustawodawcy w odniesieniu do przyjętych rozwiązań.

K_W03
K_W09
K_W11
K_W12

Umiejętności:
P_U01

Student przeprowadza prawidłową wykładnię przepisów prawa rodzinnego i
opiekuńczego, porządkuje argumenty przemawiające za przyjętym rezultatem
wykładni.

K_U03
K_U04
K_U16
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Student analizuje znaczenie poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia konkretnych
układów sytuacji rodzinnych, stosuje właściwe instrumenty prawne dla rozwiązywania
problemów.
P_U02

Student używa wiedzy teoretycznej do praktycznego rozwiązywania problemów.

K_U11
K_U16

Kompetencje społeczne:
Student ocenia przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w sferze prawa rodzinnego,
akceptując je lub krytykując.
P_K01

P_K02

Student identyfikuje trudności związane z praktycznym stosowaniem przepisów
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest otwarty na rozwiązywanie pojawiających się
problemów, potrafi komunikować się w tym celu z osobami niebędącymi specjalistami
w tej dziedzinie.
Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności, uzasadnia swoje
decyzje, podejmuje i realizuje decyzje samodzielnie i kolegialnie.

K_K01

K_K06
K_K07

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Wykład:

Lp.

W1

Przedmiot prawa rodzinnego; prawo rodzinne w systemie prawa; małżeństwo i
pokrewieństwo jako źródło stosunków prawnych prawa rodzinnego, osoba fizyczna
jako podmiot prawa rodzinnego, pozycja prawna nasciturusa.
Małżeństwo a konkubinat; prawne aspekty tzw. związków partnerskich.
Zawarcie małżeństwa; tzw. przeszkody małżeńskie; wpływ wad oświadczenia woli na
małżeństwo; unieważnienie małżeństwa.

W2

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (tzw. małżeństwo konkordatowe).
Prawa i obowiązki małżonków.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W3

Stosunki majątkowe między małżonkami; wspólność ustawowa; umowne ustroje
majątkowe; przymusowy ustrój majątkowy. Odpowiedzialność małżonków za
zobowiązania. Prawne aspekty rozkładu pożycia małżeńskiego; zupełność i trwałość
rozkładu pożycia. Rozwód – przesłanki, skutki, postępowanie, składniki wyroku
rozwodowego; obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W4

Separacja – przesłanki, skutki, postępowanie. Pokrewieństwo; powinowactwo.
Pochodzenie dziecka; macierzyństwo; ojcostwo.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W5

Ustalenie macierzyństwa; zaprzeczenie macierzyństwa. Domniemanie pochodzenia
dziecka od męża matki; powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Uznanie ojcostwa;
ustalenie bezskuteczności uznania.

P_W01;P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1

Sądowe ustalenie ojcostwa. Stosunki między rodzicami a dziećmi; władza
rodzicielska; reprezentacja dziecka; zarząd majątkiem dziecka. Ograniczenie i
pozbawienie władzy rodzicielskiej – przesłanki, skutki; zawieszenie władzy
rodzicielskiej.

P_U01; P_U02;
P_K01

Cw2

Obowiązek alimentacyjny – pojęcie, źródło, zakres, czas trwania. Przysposobienie –
pojęcie, dopuszczalność, skutki. Rozwiązanie przysposobienia.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw3

Przysposobienie tzw. anonimowe; przysposobienie pełne; przysposobienie niepełne.
Postępowanie adopcyjne. Przysposobienie a rodzinna piecza zastępcza, rodziny
zastępcze, rodzinny dom dziecka

P_U01; P_U02;
P_K01
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Ćw4

Opieka – pojęcie, ustanowienie, skutki, prawa i obowiązki opiekuna, nadzór nad
sprawowaniem opieki. Kuratela – pojęcie, ustanowienie, skutki, prawa i obowiązki
kuratora.

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student potrafi wskazywać i opisywać podstawowe problemy związane z
prawną regulacją sytuacji rodziny.
Student definiuje podstawowe pojęcia prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Student rozpoznaje konsekwencje praktyczne rozwiązań przyjętych przez
ustawodawcę w sferze prawa rodzinnego.
Student wyjaśnia motywy ustawodawcy w odniesieniu do przyjętych
rozwiązań.

Praca pisemna, wypowiedzi
ustne

Umiejętności:
Student przeprowadza prawidłową wykładnię przepisów prawa rodzinnego i
opiekuńczego, porządkuje argumenty przemawiające za przyjętym rezultatem
wykładni.
Student analizuje znaczenie poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia
konkretnych układów sytuacji rodzinnych, stosuje właściwe instrumenty
prawne dla rozwiązywania problemów.
Student używa wiedzy teoretycznej do praktycznego rozwiązywania
problemów.

Ćwiczenia
z tekstem źródłowym,
wypowiedzi ustne,
prace pisemne

Kompetencje społeczne:
Student ocenia przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania w sferze prawa
rodzinnego, akceptując je lub krytykując.
Student identyfikuje trudności związane z praktycznym stosowaniem
Obserwacja
P_K01
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest otwarty na
i ocena studenta, aktywność,
rozwiązywanie pojawiających się problemów, potrafi komunikować się w
dyskusja, praca
P_K02
tym celu z osobami niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie.
w grupie
Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności, uzasadnia
swoje decyzje, podejmuje i realizuje decyzje samodzielnie i kolegialnie.
Metody weryfikacji:
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia: zaliczenie w formie: pisemne opracowanie tematu
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01

Student nie potrafi

Student w stopniu

Student potrafi dogłębnie

Student w sposób
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P_W02

wskazywać i opisywać
podstawowe problemy
związane z prawną
regulacją sytuacji
rodziny.
Student nie definiuje
podstawowych pojęć
prawa rodzinnego i
opiekuńczego.
Student nie rozpoznaje
konsekwencji
praktycznych rozwiązań
przyjętych przez
ustawodawcę w sferze
prawa rodzinnego.
Student nie wyjaśnia
motywy ustawodawcy w
odniesieniu do
przyjętych rozwiązań.

podstawowym potrafi
wskazywać i opisywać
podstawowe problemy
związane z prawną
regulacją sytuacji
rodziny.
Student definiuje
podstawowe pojęcia
prawa rodzinnego i
opiekuńczego.
Student rozpoznaje
konsekwencje
praktyczne rozwiązań
przyjętych przez
ustawodawcę w sferze
prawa rodzinnego.

wskazywać i opisywać
podstawowe problemy
związane z prawną
regulacją sytuacji
rodziny.
Student definiuje
podstawowe pojęcia
prawa rodzinnego i
opiekuńczego.
Student rozpoznaje
konsekwencje
praktyczne rozwiązań
przyjętych przez
ustawodawcę w sferze
prawa rodzinnego.

P_U01
P_U02

Student nie
przeprowadza
prawidłowo wykładni
przepisów prawa
rodzinnego i
opiekuńczego, nie
porządkuje argumentacji
przemawiającej za
przyjętym rezultatem
wykładni.
Student nie analizuje
znaczenia
poszczególnych
rozwiązań z punktu
widzenia konkretnych
układów sytuacji
rodzinnych, stosuje
właściwe instrumenty
prawne dla
rozwiązywania
problemów.
Student nie używa
wiedzy teoretycznej do
praktycznego
rozwiązywania
problemów.

Student przeprowadza
prawidłową –
podstawową wykładnię
przepisów prawa
rodzinnego i
opiekuńczego,
porządkuje argumenty
przemawiające za
przyjętym rezultatem
wykładni.
Student analizuje
znaczenie
poszczególnych
rozwiązań z punktu
widzenia konkretnych
układów sytuacji
rodzinnych, stosuje
właściwe instrumenty
prawne dla
rozwiązywania
problemów.

Student przeprowadza
prawidłową wykładnię
przepisów prawa
rodzinnego i
opiekuńczego,
porządkuje dogłębnie
argumenty
przemawiające za
przyjętym rezultatem
wykładni.
Student analizuje
znaczenie
poszczególnych
rozwiązań z punktu
widzenia konkretnych
układów sytuacji
rodzinnych, stosuje
właściwe instrumenty
prawne dla
rozwiązywania
problemów.
Student używa wiedzy
teoretycznej do
praktycznego
rozwiązywania
problemów.

P_K01

Student nie ocenia
przyjętych przez
ustawodawcę rozwiązań
w sferze prawa
rodzinnego, akceptując
je lub krytykując.
Student nie identyfikuje
trudności związane z
praktycznym
stosowaniem przepisów
kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, nie jest

Student ocenia
podstawowe, przyjęte
przez ustawodawcę
rozwiązania w sferze
prawa rodzinnego,
akceptując je lub
krytykując.
Student identyfikuje
trudności związane z
praktycznym
stosowaniem przepisów
kodeksu rodzinnego i

Student ocenia przyjęte
przez ustawodawcę
rozwiązania w sferze
prawa rodzinnego,
akceptując je lub
krytykując.
Student identyfikuje
trudności związane z
praktycznym
stosowaniem przepisów
kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, jest

wysoko zaawansowany
potrafi wskazywać i
opisywać podstawowe
problemy związane z
prawną regulacją
sytuacji rodziny.
Student definiuje
podstawowe pojęcia
prawa rodzinnego i
opiekuńczego.
Student rozpoznaje
konsekwencje
praktyczne rozwiązań
przyjętych przez
ustawodawcę w sferze
prawa rodzinnego.
Student wyjaśnia
motywy ustawodawcy w
odniesieniu do
przyjętych rozwiązań.
Student przeprowadza
prawidłową wykładnię
przepisów prawa
rodzinnego i
opiekuńczego, dogłębnie
i wyczerpująco
porządkuje argumenty
przemawiające za
przyjętym rezultatem
wykładni.
Student analizuje
znaczenie
poszczególnych
rozwiązań z punktu
widzenia konkretnych
układów sytuacji
rodzinnych, stosuje
właściwe instrumenty
prawne dla
rozwiązywania
problemów.
Student używa wiedzy
teoretycznej do
praktycznego
rozwiązywania
problemów z
wykorzystaniem
orzecznictwa.
Student ocenia przyjęte
przez ustawodawcę
rozwiązania w sferze
prawa rodzinnego,
akceptując je lub
krytykując.
Student identyfikuje
trudności związane z
praktycznym
stosowaniem przepisów
kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, jest
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otwarty na
rozwiązywanie
pojawiających się
problemów, nie potrafi
komunikować się w tym
celu z osobami
niebędącymi
specjalistami w tej
dziedzinie.
Student nie potrafi
samodzielnie uzupełniać
wiedzę i umiejętności,
uzasadnia swoje decyzje,
nie podejmuje i nie
realizuje decyzji
samodzielnie i
kolegialnie.

opiekuńczego, jest
otwarty na
rozwiązywanie
pojawiających się
problemów.

otwarty na
rozwiązywanie
pojawiających się
problemów, potrafi
komunikować się w tym
celu z osobami
niebędącymi
specjalistami w tej
dziedzinie.

otwarty na
rozwiązywanie
pojawiających się
problemów, potrafi
komunikować się w tym
celu z osobami
niebędącymi
specjalistami w tej
dziedzinie.
Student potrafi
samodzielnie uzupełniać
wiedzę i umiejętności,
uzasadnia swoje decyzje,
podejmuje i realizuje
decyzje samodzielnie i
kolegialnie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

14

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. J. Ignatowicz, M. Nazar: Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
2. J. Strzebinczyk: Prawo rodzinne, Warszawa 2003.
3. Ciszewski J., Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach / Warszawa :
LexisNexis, 2013
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. K. Pietrzykowski (red.): Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
2. H. Dolecki, T. Sokołowski (red.): Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,
Warszawa 2010.
3. T. Smyczyński (red.): System Prawa Prywatnego, t. 11 i 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009 i 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
Orzecznictwo, akty prawne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magsterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
6
III / 5-6
Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu ogólnej i szczególnej
(materialnej) części prawa administracyjnego. W szczególności musi:
dysponować wiadomościami dotyczącymi ustroju administracji
publicznej w Polsce; znać podstawowe pojęcia związane z
administracją publiczną, takie jak organ administracji, urząd,
samorząd terytorialny, administracja rządowa, itp., znać problematykę
prawnych form działania administracji, a w szczególności formy
władcze z uwzględnieniem indywidualnego aktu administracyjnego.
Zagadnienia materialnego prawa administracyjnego muszą być znane
w stopniu umożliwiającym identyfikację konkretnych spraw
administracyjnych oraz występujących w niej podmiotów. Zaliczony
wykład z prawa administracyjnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

60

6

126

32

6

70

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarn
e

32

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma szczegółową wiedzę o kompetencjach organów administracji publicznej,
stosunkach
administracyjnoprawnych,
zasadach
prowadzenia
postępowania

K_W03
K_W04
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administracyjnego (orzekającego i wykonawczego) i postępowań uproszczonych o
charakterze administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
P_W02

Student zna zasady ogólne postępowania i potrafi odnaleźć gwarancje ich realizacji w
części szczegółowej kodeksu postępowania administracyjnego i zakresu funkcjonowania
postępowania sądowoadministracyjnego

K_W11
K_W12

P_W03

Student zna i rozumie podstawowe instytucje procesowe oraz środki ochrony prawnej
przysługujące jednostce na drodze administracyjnej. Student zna zasady stosowania
przymusu egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego.

K_W07
K_W08

Umiejętności:

P_U01

Student wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki prawniczej, teorii
prawa oraz informacje zgromadzone w bazach danych. Student stosuje wiedzę
teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając metody analizy i
formułując własne opinie.

K_U05
K_U11
K_U16

P_U02

Potrafi samodzielnie sporządzić poprawne pismo procesowe oraz projekt aktu
administracyjnego (decyzji i postanowienia), także sądowoadministracyjnego.

K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student docenia ochronną i gwarancyjną rolę procedury administracyjnej w relacjach
społecznych typu: jednostka – organ administracji publicznej. Jest samodzielny i
krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych.

K_K01
K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:

Lp.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

2.

Wiadomości ogólne - funkcje prawa procesowego, kodyfikacje prawa procesowego,
system źródeł prawa procesowego administracyjnego i podstawowe informacje o
systemie źródeł prawa procesowego sądowoadministracyjnego oraz postępowania
egzekucyjnego.
Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

W3,4

3.
4.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne.
Strona postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W5

5.

Wszczęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego..

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W6,7

6.
7.

Postępowanie dowodowe (wyjaśniające).
Przeszkody w prowadzeniu postępowania - zawieszenie i umorzenie postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego i jego koszty.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W8,9

8.
9.

Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji.
Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych
kwalifikowanymi.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

1.
W1,2

dotkniętych

wadami

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1

1.

Podmioty na prawach strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego i
sądowoadministracyjnego.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw2

2.

Czynności procesowe techniczne.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw3

3.

Akty kończące postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

P_U01; P_U02;
P_K01
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Ćw4

4.

Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych: prawidłowych oraz dotkniętych
wadami niekwalifikowanymi.

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw5

5.

Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń oraz w sprawach skarg i
wniosków.

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

Student przywołuje wiadomości z obszaru obowiązujących przepisów
procedury administracyjnej.
Wyjaśnia znaczenie zasad ogólnego postępowania administracyjnego i
sądowoadministracyjnego.
Omawia poszczególne etapy postępowania administracyjnego, wyjaśnia
sytuację procesową stron postępowania.

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student interpretuje przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz
wykorzystuje nabyte umiejętności w praktyce.
Określa środki ochrony prawnej jednostki w postępowaniu administracyjnym,
zakres władztwa przysługującego organom administracyjnym.
Potrafi sporządzać pisma niezbyt trudne pisma procesowe (wnioski, decyzje).
Ocenia wpływ innych dziedzin wiedzy na obowiązujący stan prawny w
zakresie postępowania administracyjnego i ich rolę w interpretacji tekstu
prawnego.

Ćwiczenia pisemne,
interpretacja aktów prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student uzupełnia zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania
administracyjnego i sądowoadministarcyjnego.
Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, proponuje podział zadań i realizuje
powierzone mu obowiązki.
Prowadzi rzeczową dyskusję, prezentuje własne stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.

Obserwacja
i ocena pracy zespołowej,
aktywność, udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie ćwiczeń w formie: test wiedzy, opracowanie pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie przywołuje
wiadomości z obszaru
obowiązujących
przepisów procedury
administracyjnej i
sądowoadministarcyjnej.
Nie wyjaśnia znaczenia
zasad ogólnego
postępowania
administracyjnego.
Nie omawia
poszczególnych etapów
postępowania
administracyjnego, nie
wyjaśnia sytuacji
procesowej stron
postępowania.

P_U01
P_U02

Student nie interpretuje
przepisów kodeksu
postępowania
administracyjnego,
sądowoadministarcyjnego
oraz nie wykorzystuje
nabytych umiejętności w
praktyce.
Nie określa środków
ochrony prawnej jednostki
w postępowaniu
administracyjnym,
zakresu władztwa
przysługującego organom
administracyjnym.
Nie potrafi sporządzać
pisma niezbyt trudne
pisma procesowe
(wnioski, decyzje).
Nie ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan prawny
w zakresie postępowania
administracyjnego i ich
roli w interpretacji tekstu
prawnego.

P_K01

Student nie uzupełnia
zdobytej wiedzy i
umiejętności z zakresu
postępowania
administracyjnego i
sądowoadministarcyjnego.
Aktywnie nie uczestniczy
w pracy grupowej, nie
proponuje podziału zadań

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student przywołuje
wiadomości z obszaru
obowiązujących
przepisów procedury
administracyjnej i
sądowoadministarcyjnej.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student szczegółowo
przywołuje wiadomości
z obszaru
obowiązujących
przepisów procedury
administracyjnej.
Wyjaśnia znaczenie
zasad ogólnego
postępowania
administracyjnego i
sądowoadministarcyjneg
o.

Student interpretuje
przepisy kodeksu
postępowania
administracyjnego,
sądowoadministracyjneg
o oraz wykorzystuje
nabyte umiejętności w
praktyce.
Określa środki ochrony
prawnej jednostki w
postępowaniu
administracyjnym,
zakres władztwa
przysługującego
organom
administracyjnym.

Student wyjaśnia
dylematy i interpretuje
przepisy kodeksu
postępowania
administracyjnego oraz
wykorzystuje nabyte
umiejętności w praktyce.
Określa środki ochrony
prawnej jednostki w
postępowaniu
administracyjnym,
zakres władztwa
przysługującego
organom
administracyjnym.
Potrafi sporządzać pisma
niezbyt trudne pisma
procesowe (wnioski,
decyzje).

Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
postępowania
administracyjnego i
sądowoadministarcyjneg
o.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,

Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
postępowania
administracyjnego i
sądowoadministarcyjneg
o.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student szczegółowo,
wyczerpująco i
kompleksowo
przywołuje wiadomości
z obszaru
obowiązujących
przepisów procedury
administracyjnej.
Wyjaśnia znaczenie
zasad ogólnego
postępowania
administracyjnego.
Omawia poszczególne
etapy postępowania
administracyjnego,
wyjaśnia sytuację
procesową stron
postępowania.
Student wybiera
najbardziej efektywne
metody rozwiązywania
kwestii i problemów
interpretacji przepisów
kodeksu postępowania
administracyjnego oraz
wykorzystuje nabyte
umiejętności w praktyce.
Określa środki ochrony
prawnej jednostki w
postępowaniu
administracyjnym,
zakres władztwa
przysługującego
organom
administracyjnym.
Potrafi sporządzać pisma
niezbyt trudne pisma
procesowe (wnioski,
decyzje).
Ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan
prawny w zakresie
postępowania
administracyjnego i ich
rolę w interpretacji
tekstu prawnego.
Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
postępowania
administracyjnego i
sądowoadministarcyjneg
o.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,
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i nie realizuje
powierzonych mu
obowiązków.
Nie prowadzi rzeczowej
dyskusji, nie prezentuje
własnego stanowiska i nie
rozumie stanowiska
odmiennego.

proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
mu obowiązki.

proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
mu obowiązki.
Prowadzi rzeczową
dyskusję, prezentuje
własne stanowisko i
rozumie stanowiska
odmienne. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
mu obowiązki.
Prowadzi rzeczową i
konkretną dyskusję,
prezentuje własne
stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.
Wykorzystuje
orzecznictwo i wykazuje
się świadomością wagi
odpowiedzialności
społecznej i
przestrzegania prawa.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

120

64

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

16

72

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

126 h / 5,04 ECTS

70 h / 2,8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 11, Wydawnictwo LexisNexis,
Warszawa 2017.
− Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. 4,
Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2017.
− Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie
sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
Hauser R., Wierzbowski M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018
− Kmieciak Z., (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa
2018.
Inne materiały dydaktyczne:

−
−

−

teksty aktów prawnych,
wzory decyzji administracyjnej,
wzory pism procesowych sporządzanych w toku postępowania administracyjnego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE KARNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowy
zawodowym

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

/

powiązany

z

praktycznym

przygotowaniem

6
III / 5-6
Dr Waldemar Szymański
Znajomość podstaw prawa karnego materialnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

60

6

126

32

6

70

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjona
rne

32

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja i rozwiązywanie problemów prawnych (kazusów)

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego procesowego i podstawy prawne tej
procedury.

K_W12

P_W02

Ma wiedzę na temat zasad i przebiegu procesu karnego oraz gwarancji procesowych stron
tej procedury

K_W13

Umiejętności:

P_U01

Potrafi ustalać stan faktyczny oraz dokonywać wykładni przepisów prawnokarnych i ich
subsumcji. Potrafi stosować przepisy prawno-karne z uwzględnieniem politycznego,
społecznego, ekonomicznego, historycznego, filozoficznego i psychologicznego kontekstu
prawa.

K_U01
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P_U02

Potrafi formułować rozwiązania prawne de lege lata i de lege ferenda. Posiada umiejętność
posługiwania się orzecznictwem sądowym, literaturą o charakterze dogmatycznym i
bazami danych. Potrafi podejmować decyzje i uzasadniać swoje stanowisko przy
wykorzystaniu m.in. reguł rozumowania prawniczego.

K_U10
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada zdolność do udzielania porad prawnych w nieskomplikowanych stanach
faktycznych i prawnych w dziedzinie prawa karnego procesowego. Posiada zdolność do
pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami prawa.

K_K05
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład / Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W, Ćw.1,2

1.
2.
3.

Definicja i funkcje postępowania karnego.
Źródła postępowania karnego.
Rozwiązywanie zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W, Ćw.
3,4

4.
5.
6.

Zasady postępowania karnego.
Podmioty procedury karnej.
Rozwiązywanie zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W, Ćw.
5,6

7.
8.
9.

Dowody.
Środki przymusu.
Rozwiązywanie zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W, Ćw.
7,8

10. Przesłanki postępowania karnego.
11. Etapy procesu karnego.
12. Rozwiązywanie zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W, Ćw.
9,10

13. Środki odwoławcze.
14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.
15. Rozwiązywanie zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia
się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student prezentuje informacje z zakresu prawa karnego procesowego.
Omawia terminologię, zasady prawa, konstrukcje prawne.
Wyjaśnia relacje przepisów postępowania karnego i przepisów prawa karnego
materialnego.
Wymienia podmioty i poszczególne etapy postępowania karnego, identyfikuje
środki ochrony prawnej oraz środki odwoławcze.
Wymienia rodzaje dowodów.
Charakteryzuje etapy postępowania karnego i decyzji procesowych.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student posługuje się regulacjami szeroko rozumianego prawa karnego.
Koreluje przepisy postępowania karnego z przepisami prawa karnego
materialnego.
Interpretuje przepisy procedury karnej, identyfikuje i łączy w spójną całość
zasady postępowania karnego.

Test wiedzy, analiza i
interpretacja aktów prawnych

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze
prawa karnego procesowego.
Przejawia potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym obszarze.
Wykazuje kreatywność w poszukiwaniach informacji i sposobów
rozwiązywania problemów.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia
się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna i nie
prezentuje informacji z
zakresu prawa karnego
procesowego.
Nie omawia terminologii,
zasad prawa, konstrukcji
prawnych.
Nie wyjaśnia relacji
przepisów postępowania
karnego i przepisów prawa
karnego materialnego.
Nie wymienia podmiotów i
poszczególnych etapów
postępowania karnego, nie
identyfikuje środków
ochrony prawnej oraz
środków odwoławczych.
Nie potrafi wymieniać
rodzajów dowodów.
Nie potrafi charakteryzować
etapów postępowania
karnego i decyzji
procesowych.

P_U01
P_U02

P_K01

Student nie posługuje się
regulacjami szeroko
rozumianego prawa
karnego.
Nie koreluje przepisów
postępowania karnego z
przepisami prawa karnego
materialnego.
Nie interpretuje przepisów
procedury karnej, nie
identyfikuje i nie łączy w
spójną całość zasad
postępowania karnego.
Student nie ma
świadomości poziomu

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student ma wiedzę i
prezentuje informacje z
zakresu prawa karnego
procesowego.
Omawia terminologię,
zasady prawa,
konstrukcje prawne.
Wyjaśnia relacje
przepisów postępowania
karnego i przepisów
prawa karnego
materialnego.
Wymienia podmioty i
poszczególne etapy
postępowania karnego,
identyfikuje środki
ochrony prawnej oraz
środki odwoławcze.

Student posługuje się
regulacjami szeroko
rozumianego prawa
karnego.
Koreluje przepisy
postępowania karnego z
przepisami prawa
karnego materialnego.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student zna i prezentuje
kluczowe informacje z
zakresu prawa karnego
procesowego.
Omawia terminologię,
zasady prawa,
konstrukcje prawne.
Wyjaśnia relacje
przepisów postępowania
karnego i przepisów
prawa karnego
materialnego.
Wymienia podmioty i
poszczególne etapy
postępowania karnego,
identyfikuje środki
ochrony prawnej oraz
środki odwoławcze.
Wymienia rodzaje
dowodów.

Student posługuje się
regulacjami szeroko
rozumianego prawa
karnego.
Koreluje przepisy
postępowania karnego z
przepisami prawa
karnego materialnego.
Interpretuje przepisy
procedury karnej.
Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student zna i prezentuje
zaawansowane i
różnorodne informacje z
zakresu prawa karnego
procesowego.
Omawia terminologię,
zasady prawa,
konstrukcje prawne.
Wyjaśnia relacje
przepisów postępowania
karnego i przepisów
prawa karnego
materialnego.
Wymienia podmioty i
poszczególne etapy
postępowania karnego,
identyfikuje środki
ochrony prawnej oraz
środki odwoławcze.
Wymienia rodzaje
dowodów.
Charakteryzuje etapy
postępowania karnego i
decyzji procesowych.
Student posługuje się
regulacjami szeroko
rozumianego prawa
karnego.
Koreluje przepisy
postępowania karnego z
przepisami prawa
karnego materialnego.
Interpretuje przepisy
procedury karnej,
identyfikuje i łączy w
spójną całość zasady
postępowania karnego.
Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
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swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa karnego
procesowego.
Nie przejawia potrzeby
ciągłego rozwoju osobistego
i zawodowego w tym
obszarze.
Nie wykazuje kreatywności
w poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania problemów.

umiejętności w obszarze
prawa karnego
procesowego.
Przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.

umiejętności w obszarze
prawa karnego
procesowego.
Przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Wykazuje kreatywność
w poszukiwaniach
informacji.

umiejętności w obszarze
prawa karnego
procesowego.
Przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Wykazuje kreatywność
w poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

120

64

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

16

72

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

126 h / 5,04 ECTS

70 h / 2,8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−
−
−

Artymiak G., Rogalski M., (red.), Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Boratyńska K.T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa 2018.
Hofmański P., Jeż-Ludwichowska M., Lach A., (red.), System prawa karnego procesowego, tom IV. Dopuszczalność
procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
− Wilk L., Zagrodnik J., Prawo i proces karny, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−
−
−

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2018.
Jurewicz J., Maliszewska H., Olszewski R., Podstawy prawa i postępowania karnego, Wyd. Nauk. WSZK, Łódź 2018.
Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo LexisNexis 2017.
Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− brak
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE CYWILNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Podstawowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
6
IV / 7-8
Dr Piotr Mikołajczyk
Prawo cywilne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

45

6

111

24

6

62

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarne

32

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja i rozwiązywanie problemów prawnych z zakresu procedury cywilnej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się
Wiedza:

P_W01

Zna terminologię postępowania cywilnego. Zna zależności między gałęziami prawa.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą szczegółowych nauk prawnych ściśle
związanych z procedurą cywilną.

K_W03

P_W02

Zna podstawowe teorie procedury cywilnej i rozumie zależność
pomiędzy kształtowaniem się tych teorii a zmianami społeczeństwie.
zna dokonania współczesnej nauki postępowania cywilnego.
wyszukiwawcze i wie jak pozyskiwać wiadomości związane z
cywilnym.

jaka występuje
Wszechstronnie
Zna narzędzia
postępowaniem

K_W08
K_W13

Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu projektowania
działań praktycznych. Trafnie potrafi wykorzystywać terminologię związaną z nauką
postępowania cywilnego.

K_U02
K_U05

Umiejętności:
P_U01
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P_U02

Potrafi wykorzystywać metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w procedurze
cywilnej. Potrafi wybrać właściwy sposób postępowania w celu rozwiązania problemu
prawnego związanego z procedurą cywilną.

K_U09
K_U11

Kompetencje społeczne:

P_K01

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w procedurze cywilnej.
Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości w
trakcie stosowania przepisów procedury cywilnej. Odznacza się odpowiedzialnością i
rzetelnością w przygotowaniu do przyszłej pracy. Interesuje się zmianami w procedurze
cywilnej.

K_K01
K_K06
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład/ Ćwiczenia:

Lp.

W/Ćw1,2,3

W/Ćw 4,5,6

1.
2.
3.

Zasady prawa procesowego cywilnego
Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego
Rodzaje postępowania cywilnego (postępowanie procesowe, postępowania
odrębne, postępowanie nieprocesowe, postępowania pomocnicze, postępowania
pozasądowe, egzekucja)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

4.
5.
6.

Źródła prawa procesowego cywilnego
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych
Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

7.

Jurysdykcja krajowa (bezwzględne i względne przesłanki postępowania
cywilnego)
Sąd (organizacja i skład sądu w sprawach cywilnych, wyłączenie osób
wchodzących w skład organów sądowych; referendarze sądowi)
Właściwość sądów w sprawach cywilnych (pojęcie i rodzaje właściwości;
właściwość ustawowa, umowna i delegacyjna; właściwość miejscowa, rzeczowa
i funkcjonalna; wartość przedmiotu sporu; badanie właściwości i skutki
niewłaściwości sądu)
Udział w postępowaniu cywilnym prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich,
organizacji społecznych, inspektora pracy oraz Miejskiego Rzecznika Praw
Konsumentów
Strony (zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja
procesowa)
Współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne,
konieczne, jednolite, nienazwane, konkurencyjne, stosunki między
współuczestnikami); interwencja główna i uboczna, przypozwanie
Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym
Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o
świadczenie (alternatywne, ewentualne, facultas alternativa), powództwo o
ustalenie
stosunku
prawnego
lub
prawa,
powództwo
o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego)
Koszty postępowania cywilnego
Pojęcie, charakterystyka i rodzaje czynności procesowych (czynności procesowe
sądu, czynności procesowe stron i uczestników postępowania, czynności
procesowe prokuratora i organizacji społecznych)
Pisma procesowe, doręczenia, posiedzenia sądowe, terminy
Wszczęcie postępowania (wytoczenie powództwa, skutki wniesienia i skutki
doręczenia pozwu)
Pozew (definicja, kumulacja roszczeń, rozdrabnianie roszczeń, przedmiotowa
zmiana powództwa, zmiany podmiotowe, odrzucenie pozwu, cofnięcie pozwu)
Rozprawa (przygotowanie rozprawy i jej przebieg, zawieszenie i umorzenie
postępowania)
Rodzaje orzeczeń sądowych
Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń

8.
W/Ćw 7,8,9

9.

10.
W/Ćw
10,11,12

11.
12.

13.
14.
W/Ćw
13,14,15
15.
16.
W/Ćw 16,17
17.
18.
W/Ćw 18,19

19.
20.

W/Ćw
20,21,22

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

21.
22.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
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W/Ćw 23,24

23.
24.

Środki odwoławcze (apelacja, zażalenie); skarga kasacyjna
Wznowienie postępowania (przyczyny)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W/Ćw 25,26

25.
26.

Postępowania odrębne (zagadnienia ogólne)
Pojęcie i funkcja postępowania nieprocesowego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student prezentuje informacje z zakresu podstawowych instytucji i zasad
postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi.
Omawia terminologię i konstrukcje postępowania cywilnego.
Zapoznaje się z aktami prawnymi, orzecznictwem oraz poglądami doktryny
dotyczącymi omawianej problematyki.
Przedstawia wiadomości na temat wykładni omawianych przepisów prawa.

Wiedza:

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student stosuje wykładnię prawa cywilnego procesowego przy
rozwiązywaniu problemów prawnych. Sporządza pisma procesowe w
podstawowym zakresie.
Kwalifikuje daną sprawę w sposób prawidłowy pod względem właściwości
sądu oraz rodzaju postępowania.

Test wiedzy, wykonanie
ćwiczenia pisemnego

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student jest świadomy potrzeby dalszego kształcenia w zakresie
postępowania cywilnego.
Przyjmuje postawę zmierzającą do należytego przestrzegania procedur
cywilnoprawnych.
Prowadzi rzeczową dyskusję dotyczącą procedury cywilnej, prezentuje
własne stanowisko.

Obserwacja pracy studenta,
udział
w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna i nie
wyjaśnia informacji z
zakresu podstawowych
instytucji i zasad
postępowania cywilnego
przed sądami
powszechnymi.
Nie omawia terminologii
i konstrukcji
postępowania cywilnego.
Nie przejawia inicjatywy

Student zna i wyjaśnia
informacje z zakresu
podstawowych instytucji
i zasad postępowania
cywilnego przed sądami
powszechnymi.
Omawia terminologię i
konstrukcje
postępowania cywilnego.
Zapoznaje się z aktami
prawnymi,

Student posiada
kluczowe informacje z
zakresu podstawowych
instytucji i zasad
postępowania cywilnego
przed sądami
powszechnymi.
Omawia terminologię i
konstrukcje
postępowania cywilnego.
Zapoznaje się z aktami

Student posiada
uporządkowane i
wyczerpujące informacje
z zakresu podstawowych
instytucji i zasad
postępowania cywilnego
przed sądami
powszechnymi.
Omawia terminologię i
konstrukcje
postępowania cywilnego.
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zapoznania się z aktami
prawnymi,
orzecznictwem oraz
poglądami doktryny
dotyczącymi omawianej
problematyki.
Nie przedstawia
wiadomości na temat
wykładni omawianych
przepisów prawa.

P_U01
P_U02

Student nie stosuje
wykładni prawa
cywilnego procesowego
przy rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Nie sporządza pisma
procesowego w
podstawowym zakresie.
Nie kwalifikuje daną
sprawę w sposób
prawidłowy pod
względem właściwości
sądu oraz rodzaju
postępowania.

P_K01

Student nie jest
świadomy potrzeby
dalszego kształcenia w
zakresie postępowania
cywilnego.
Nie przyjmuje postawy
zmierzającej do
należytego
przestrzegania procedur
cywilnoprawnych.
Nie prowadzi rzeczowej
dyskusji dotyczącej
procedury cywilnej, nie
prezentuje własnego
stanowiska.

orzecznictwem oraz
poglądami doktryny
dotyczącymi omawianej
problematyki.

Student stosuje
wykładnię prawa
cywilnego procesowego
przy rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Sporządza pisma
procesowe w
podstawowym zakresie.

Student jest świadomy
potrzeby dalszego
kształcenia w zakresie
postępowania cywilnego.
Przyjmuje postawę
zmierzającą do
należytego
przestrzegania procedur
cywilnoprawnych.

prawnymi,
orzecznictwem oraz
poglądami doktryny
dotyczącymi omawianej
problematyki.
Przedstawia wiadomości
na temat wykładni.

Zapoznaje się z aktami
prawnymi,
orzecznictwem oraz
poglądami doktryny
dotyczącymi omawianej
problematyki.
Przedstawia wiadomości
na temat wykładni i
omawianych przepisów
prawa.

Student stosuje
wykładnię prawa
cywilnego procesowego
przy rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Sporządza pisma
procesowe w
podstawowym zakresie.
Kwalifikuje daną sprawę
w sposób prawidłowy
pod względem
właściwości sądu.

Student stosuje
wykładnię prawa
cywilnego procesowego
przy rozwiązywaniu
problemów prawnych.
Sporządza pisma
procesowe w
podstawowym zakresie.
Kwalifikuje daną sprawę
w sposób prawidłowy
pod względem
właściwości sądu oraz
rodzaju postępowania.

Student jest świadomy
potrzeby dalszego
kształcenia w zakresie
postępowania cywilnego.
Przyjmuje postawę
zmierzającą do
należytego
przestrzegania procedur
cywilnoprawnych.
Prowadzi rzeczową
dyskusję dotyczącą
procedury cywilnej.

Student jest świadomy
potrzeby dalszego
kształcenia w zakresie
postępowania cywilnego.
Przyjmuje postawę
zmierzającą do
należytego
przestrzegania procedur
cywilnoprawnych.
Prowadzi rzeczową
dyskusję dotyczącą
procedury cywilnej,
prezentuje własne
stanowisko.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

105

56

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

29

78

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

111 h / 4,44 ECTS

62 h / 2,48 ECTS

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
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zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−
−

Broniewicz W., Kunicki I., Marciniak A., Postępowanie cywilne w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Cioch P., Studzińska J., Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2012.
− Dolecki H., Postępowanie cywilne, zarys wykładu, wyd. V, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−

Błaszczak Ł., Markiewicz K., Rudkowska-Ząbczyk E. (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2017.
− Dolecki H. (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2017.
− Flag-Gieruszyńska K., Postępowanie cywilne. Repetytorium, C.H. Beck, Warszawa 2017.
− Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Wydawnictwo LexisNexis,
Warszawa 2009.
− Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Inne materiały dydaktyczne:
− brak
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Moduł kształcenia kierunkowego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

kierunkowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

4
II/ 3
Dr hab. Grzegorz Ignatowski
wiedza z zakresu przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa i doktryny
polityczno-prawne.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna i rozumie podstawowe pojęcia prawa, argumentacji prawniczej oraz wskazuje na
związki miedzy prawem i moralnością.

K_W02

P_W02

ma pogłębiona i poszerzoną wiedzę w zakresie teorii tworzenia, stosowania i
przestrzegania prawa, w tym współczesne dylematy odnoszące się do wykładni prawa i
wnioskowań prawniczych.

K_W04
K_W07

Umiejętności:
P_U01

potrafi przeprowadzić analizę współczesnych zjawisk prawnych na gruncie wybranych
ujęć prawa.

K_U01

P_U02

potrafi dostrzegać i analizować związki pomiędzy prawem i moralnością w różnych
stanach faktycznych i rozstrzygać je z uwzględnieniem norm etycznych, w tym potrafi
rozdzielać wypowiedzi normatywne od wypowiedzi aksjologicznych.

K_U02
K_U15
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P_U03

ma wykształconą umiejętność posługiwania się normami prawnymi do rozwiązywania
problemów społecznych, zwłaszcza w kontekście dylematów etycznych.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

jest uwrażliwiony na wagę roli prawa w życiu społeczeństwa, kieruje się zasadą ius est
ars boni et aequi.

K_K02
K_K08

P_K02

Jest przygotowany do świadomego i kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
świadomy szczególnej roli prawa i prawnika w życiu społecznym i w funkcjonowaniu
państwa

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1,2,3

W4,5

W6,7,8

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:

Pojęcie i przedmiot teorii i filozofii prawa.
Filozofia jako refleksja nad wartością prawa.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Wybrane ujęcia prawa:
−
ujęcie ontologiczne (hermeneutyka prawnicza);
−
ujęcie teoriopoznawcze;
−
ujęcie fenomenologiczno-egzystencjonalne;
−
ujęcie hermeneutyczne;
−
dziejowo-historyczne;
−
ujęcie argumentacyjno-dyskursywne;
−
ujęcie postmodernistyczne
−
ujęcie interdyscyplinarne.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Prawo jako zjawisko analityczno- językowe.
Prawo a moralność.
Idea sprawiedliwości i praworządność.

W9,10,11

Koncepcje argumentacji prawniczej. Komunikacyjna koncepcja podejścia do
prawa.
Antynomie idei prawa.
Przestrzeganie prawa.

W12,13,14

Pojęcie i typy moralności prawnej.
Problematyka tworzenia prawa.
Wnioskowania prawnicze w ujęciu teorii i filozofii prawa.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia prawa, argumentacji prawniczej
oraz wskazuje na związki miedzy prawem i moralnością.
Student ma pogłębiona i poszerzoną wiedzę w zakresie teorii tworzenia,
stosowania i przestrzegania prawa, w tym współczesne dylematy odnoszące
się do wykładni prawa i wnioskowań prawniczych.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Student potrafi przeprowadzić analizę współczesnych zjawisk prawnych na
gruncie wybranych ujęć prawa. Student potrafi dostrzegać i analizować
związki pomiędzy prawem i moralnością w różnych stanach faktycznych i
rozstrzygać je z uwzględnieniem norm etycznych, w tym potrafi rozdzielać

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne
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wypowiedzi normatywne od wypowiedzi aksjologicznych. Student ma
wykształconą umiejętność posługiwania się normami prawnymi do
rozwiązywania problemów społecznych, zwłaszcza w kontekście dylematów
etycznych.
Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student jest uwrażliwiony na wagę roli prawa w życiu społeczeństwa, kieruje
się zasadą ius est ars boni et aequi. Student jest przygotowany do świadomego
i kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym i świadomy szczególnej roli
prawa i prawnika w życiu społecznym i w funkcjonowaniu państwa.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna i nie
rozumie podstawowych
pojęć prawa,
argumentacji prawniczej
oraz nie wskazuje na
związki miedzy prawem
i moralnością.
Student nie ma wiedzy w
zakresie teorii tworzenia,
stosowania i
przestrzegania prawa, w
tym współczesne
dylematy odnoszące się
do wykładni prawa i
wnioskowań
prawniczych.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie potrafi
przeprowadzić analizy
współczesnych zjawisk
prawnych na gruncie
wybranych ujęć prawa.
Student nie potrafi
dostrzegać i analizować
związki pomiędzy
prawem i moralnością w
różnych stanach

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia
prawa, argumentacji
prawniczej oraz
wskazuje na związki
miedzy prawem i
moralnością.
Student ma pogłębiona i
poszerzoną wiedzę w
zakresie teorii tworzenia,
stosowania i
przestrzegania prawa.

Student zna i rozumie
pojęcia prawa,
argumentacji prawniczej
oraz wskazuje na
związki miedzy prawem
i moralnością.
Student ma pogłębiona i
poszerzoną wiedzę w
zakresie teorii tworzenia,
stosowania i
przestrzegania prawa.

Student zna i rozumie
wszystkie pojęcia prawa,
argumentacji prawniczej
oraz wskazuje na
związki miedzy prawem
i moralnością.
Student ma pogłębiona i
poszerzoną wiedzę w
zakresie teorii tworzenia,
stosowania i
przestrzegania prawa, w
tym współczesne
dylematy odnoszące się
do wykładni prawa i
wnioskowań
prawniczych.

Student potrafi w stopniu
podstawowym
przeprowadzić analizę
współczesnych zjawisk
prawnych na gruncie
wybranych ujęć prawa.
Student potrafi
dostrzegać i analizować
związki pomiędzy
prawem i moralnością w

Student potrafi
przeprowadzić analizę
współczesnych zjawisk
prawnych na gruncie
wybranych ujęć prawa.
Student potrafi
dostrzegać i analizować
związki pomiędzy
prawem i moralnością w
różnych stanach

Student potrafi dogłębnie
przeprowadzić analizę
współczesnych zjawisk
prawnych na gruncie
wybranych ujęć prawa.
Student potrafi
dostrzegać i analizować
związki pomiędzy
prawem i moralnością w
różnych stanach
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faktycznych i
rozstrzygać je z
uwzględnieniem norm
etycznych, w tym nie
potrafi rozdzielać
wypowiedzi normatywne
od wypowiedzi
aksjologicznych. Student
nie ma wykształconej
umiejętności
posługiwania się
normami prawnymi do
rozwiązywania
problemów społecznych,
zwłaszcza w kontekście
dylematów etycznych.

P_K01
P_K02

Student nie jest
uwrażliwiony na wagę
roli prawa w życiu
społeczeństwa, nie
kieruje się zasadą ius est
ars boni et aequi. Student
nie jest przygotowany do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym i świadomy
szczególnej roli prawa i
prawnika w życiu
społecznym i w
funkcjonowaniu
państwa.

różnych stanach
faktycznych i
rozstrzygać je z
uwzględnieniem norm
etycznych, w tym potrafi
rozdzielać wypowiedzi
normatywne od
wypowiedzi
aksjologicznych.

Student jest
uwrażliwiony w stopniu
podstawowym na wagę
roli prawa w życiu
społeczeństwa, kieruje
się zasadą ius est ars
boni et aequi. Student
jest przygotowany do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym.

faktycznych i
rozstrzygać je z
uwzględnieniem norm
etycznych, w tym potrafi
rozdzielać wypowiedzi
normatywne od
wypowiedzi
aksjologicznych. Student
ma wykształconą
umiejętność
posługiwania się
normami prawnymi do
rozwiązywania
problemów społecznych.

Student jest
uwrażliwiony na wagę
roli prawa w życiu
społeczeństwa, kieruje
się zasadą ius est ars
boni et aequi. Student
jest przygotowany do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym i świadomy
szczególnej roli prawa i
prawnika w życiu
społecznym i w
funkcjonowaniu
państwa.

faktycznych i
rozstrzygać je z
uwzględnieniem norm
etycznych, w tym potrafi
rozdzielać wypowiedzi
normatywne od
wypowiedzi
aksjologicznych. Student
ma wykształconą
umiejętność
posługiwania się
normami prawnymi do
rozwiązywania
problemów społecznych,
zwłaszcza w kontekście
dylematów etycznych.
Student jest
uwrażliwiony dogłębnie
i na wysokim poziomie
na wagę roli prawa w
życiu społeczeństwa,
kieruje się zasadą ius est
ars boni et aequi. Student
jest przygotowany do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym i świadomy
szczególnej roli prawa i
prawnika w życiu
społecznym i w
funkcjonowaniu państwa
zarówno w kwestiach
teoretycznych jak i
praktycznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---
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IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. A. Kość, Znaczenie idei prawa dla tworzenia dobrego prawa, Fundacja Naukowa im. Pawła Włodkowica, Lublin 2003.
2. Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, LexisNexis, Warszawa 2011.
3. Oniszczuk J., Teoria i filozofia prawa, C.H. Beck, Warszawa 2012.
4. Samonek A. (red.) Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2013
5. Morawski, Lech Wstęp do prawoznawstwa .Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
"Dom Organizatora", 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Hart, H.L.A., Eseje z filozofii prawa, Wolters Kluwers, Warszawa 2001.
2. Ziembiński Z., Wronkowska S., Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi 2001.
3. Tokarczyk R., Filozofia prawa, LexisNexis 2009.
4. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2011.
5. Zieliński M. , Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2017.
Inne materiały dydaktyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.czasopismofilozoficzne.us.edu.pl
http://filozofuj.eu
www.openlaw.com.pl
www.sejm.gov.pl
www.sn.pl
www.trybunal.gov.pl
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

kierunkowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

4
II/3
Dr Paweł Sydor
Zagadnienia nauki o państwie, historii prawa i państwa polskiego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student zna główne europejskie systemy filozoficzne (idealizm, materializm,
utylitaryzm, empiryzm) i ich powiązania z filozofią państwa i prawa. Student zna i
identyfikuje rozmaite koncepcje i definicje prawa jako twór natury, prawo jako twór
ludzki 9pozytywizm), prawo jako wyraz sprawiedliwości, prawo jako wola suwerena
(narodu) i konsekwencje przyjęcia danej koncepcji. Student potrafi umieścić je w
kontekście społecznohistorycznym.

K_W05
K_W06

P_W02

Student zna koncepcje genezy państwa u filozofów i myślicieli europejskich: państwo
jako twór natury, państwo jako efekt układu sił lub klas społecznych i wynikające z nich
konsekwencje co do pozycji jednostki w państwie oraz co do ustroju państwa
(totalitarne, autorytarne, liberalne, republikańskie). Student potrafi umieścić je w
kontekście społecznohistorycznym.

K_W07
K_W17

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi logicznie rozwijać i argumentować za lub przeciw określonej koncepcji
filozofii politycznej.

K_U05
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P_U02
P_U03

Student wskazuje na prekursorów i twórców danej idei społecznej dotyczącej państwa
oraz wyciąga konsekwencje z przyjętych przez nich założeń.

K_U06
K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

student krytycznie analizuje i ocenia aktualne ideologie i programy wysuwane w
bieżącym dyskursie politycznym i wskazuje na ich pochodzenie oraz prekursorów.

K_K01

P_K02

Student potrafi używać zdobytej wiedzy do przekonywania do swoich racji i
uzasadniania własnych przekonań.

K_K04
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1,2,3

W4,5

W6,7,8

W9,10,11

W12,13,14

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:
Przedmiot i metody badawcze, periodyzacja dziejów myśli polityczno-prawnej Europy.
Myśl polityczno-prawna antyku i jej powiązanie z określonymi systemami
filozoficznymi: demokracja ateńska, sofiści, Platon, Arystoteles, stoicy.
Średniowieczny dyskurs o istocie państwa i prawa: cezaropapizm, papalizm, św.
Tomasz z Akwinu.
Renesansowa debata o państwie: realizm polityczny i doktryna suwerenności władzy
państwowej - luminarze myśli politycznej odrodzenia: Machiavelli, Bodin, Luter,
Kalwin i Morus. XVII wieczne koncepcje umowy społecznej, prawa natury i praw
podmiotowych: Grocjusz, Hobbes Locke. Idee i systemy filozoficzne oświecenia i ich
wpływ na argumentację w rewolucjach francuskiej i amerykańskiej: Monteskiusz,
Rousseau, Jefferson. Deklaracja Niepodległości i Deklaracja Praw Człowieka i
Obywatela.
Reakcja na rewolucję francuską: teokraci, konserwatyzm, romantyzm polityczny,
niemiecka szkoła historyczna. Liberalizm i jego ewolucja w XIX i XX wieku: od
klasycznego hasła "państwo- stróż nocny. Idee socjalistyczne i komunistyczne w XIX i
XX wieku. Socjalizm utopijny, Marksowski socjalizm oparty na materializmie
historycznym, socjaldemokratyczny program E.Bernsteina. Rozwój komunizmu leninizm, stalinizm.
Anarchizm. Współczesna postać anarchizmu - anarchokapitalizm. Konserwatyzm i
nacjonalizm w II połowie XIX i w XX wieku. Krytycy demokracji i liberalizmu w XIX
i XX wieku. Wpływ scjentyzmu i pozytywizmu na filozofię polityczną: rasizm,
darwinizm społeczny, socjologia Pareta, filozofia Nietzschego i jego krytyka
demokracji.
Faszyzm i narodowy socjalizm. Autorytaryzm i totalitaryzm i ich wpływ na współczesny
dyskurs polityczny. Doktryna społeczno-polityczna Kościoła katolickiego w XIX i XX
wieku:: Leon XIII, Pius XI (zasada pomocniczości), Vaticanum Secundum, Jan Paweł
II. Współczesne doktryny polityczno-prawne.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student zna główne europejskie systemy filozoficzne (idealizm, materializm,
utylitaryzm, empiryzm) i ich powiązania z filozofią państwa i prawa. Student
zna i identyfikuje rozmaite koncepcje i definicje prawa jako twór natury,
prawo jako twór ludzki 9pozytywizm), prawo jako wyraz sprawiedliwości,
prawo jako wola suwerena (narodu) i konsekwencje przyjęcia danej
koncepcji. Student potrafi umieścić je w kontekście społecznohistorycznym.
Student zna koncepcje genezy państwa u filozofów i myślicieli europejskich:
państwo jako twór natury, państwo jako efekt układu sił lub klas społecznych
i wynikające z nich konsekwencje co do pozycji jednostki w państwie oraz co

Test wiedzy, praca pisemna
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do ustroju państwa (totalitarne, autorytarne, liberalne, republikańskie).
Student potrafi umieścić je w kontekście społecznohistorycznym.
Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Student potrafi logicznie rozwijać i argumentować za lub przeciw określonej
koncepcji filozofii politycznej.
Student wskazuje na prekursorów i twórców danej idei społecznej dotyczącej
państwa oraz wyciąga konsekwencje z przyjętych przez nich założeń.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student krytycznie analizuje i ocenia aktualne ideologie i programy wysuwane
w bieżącym dyskursie politycznym i wskazuje na ich pochodzenie oraz
prekursorów.
Student potrafi używać zdobytej wiedzy do przekonywania do swoich racji i
uzasadniania własnych przekonań.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna
podstawowych
europejskich systemów
filozoficznych (idealizm,
materializm, utylitaryzm,
empiryzm) i ich
powiązania z filozofią
państwa i prawa. Student
nie zna i nie identyfikuje
koncepcje i definicji
prawa jako tworu natury,
prawo jako twór ludzki
pozytywizm), prawo
jako wyraz
sprawiedliwości, prawo
jako wola suwerena
(narodu) i konsekwencje
przyjęcia danej
koncepcji. Student nie
potrafi umieścić je w
kontekście

Student zna podstawowe
europejskie systemy
filozoficzne (idealizm,
materializm, utylitaryzm,
empiryzm) i ich
powiązania z filozofią
państwa i prawa. Student
zna i identyfikuje
rozmaite koncepcje i
definicje prawa jako
twór natury, prawo jako
twór ludzki
9pozytywizm), prawo
jako wyraz
sprawiedliwości, prawo
jako wola suwerena
(narodu) i konsekwencje
przyjęcia danej
koncepcji. Student
potrafi umieścić je w

Student zna główne
europejskie systemy
filozoficzne (idealizm,
materializm, utylitaryzm,
empiryzm) i ich
powiązania z filozofią
państwa i prawa. Student
zna i identyfikuje
rozmaite koncepcje i
definicje prawa jako
twór natury, prawo jako
twór ludzki
9pozytywizm), prawo
jako wyraz
sprawiedliwości, prawo
jako wola suwerena
(narodu) i konsekwencje
przyjęcia danej
koncepcji. Student
potrafi umieścić je w
kontekście

Student zna główne
europejskie systemy
filozoficzne (idealizm,
materializm, utylitaryzm,
empiryzm) i ich
powiązania z filozofią
państwa i prawa. Student
zna i identyfikuje
rozmaite koncepcje i
definicje prawa jako
twór natury, prawo jako
twór ludzki
9pozytywizm), prawo
jako wyraz
sprawiedliwości, prawo
jako wola suwerena
(narodu) i konsekwencje
przyjęcia danej
koncepcji. Student
potrafi umieścić je w
kontekście
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społecznohistorycznym.
Student nie zna
koncepcji genezy
państwa u filozofów i
myślicieli europejskich:
państwo jako twór
natury, państwo jako
efekt układu sił lub klas
społecznych i
wynikające z nich
konsekwencje co do
pozycji jednostki w
państwie oraz co do
ustroju państwa
(totalitarne, autorytarne,
liberalne,
republikańskie). Student
nie potrafi umieścić je w
kontekście
społecznohistorycznym.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie potrafi
logicznie rozwijać i
argumentować za lub
przeciw określonej
koncepcji filozofii
politycznej.
Student nie wskazuje na
prekursorów i twórców
danej idei społecznej
dotyczącej państwa oraz
wyciąga konsekwencje z
przyjętych przez nich
założeń.

P_K01
P_K02

Student nie analizuje i
nie ocenia aktualne
ideologie i programy
wysuwane w bieżącym
dyskursie politycznym i
wskazuje na ich
pochodzenie oraz
prekursorów.
Student nie potrafi
używać zdobytej wiedzy
do przekonywania do
swoich racji i
uzasadniania własnych
przekonań.

kontekście
społecznohistorycznym.

społecznohistorycznym.
Student zna koncepcje
genezy państwa u
filozofów i myślicieli
europejskich: państwo
jako twór natury,
państwo jako efekt
układu sił lub klas
społecznych i
wynikające z nich
konsekwencje co do
pozycji jednostki w
państwie oraz co do
ustroju państwa
(totalitarne, autorytarne,
liberalne,
republikańskie).

społecznohistorycznym.
Student zna koncepcje
genezy państwa u
filozofów i myślicieli
europejskich: państwo
jako twór natury,
państwo jako efekt
układu sił lub klas
społecznych i
wynikające z nich
konsekwencje co do
pozycji jednostki w
państwie oraz co do
ustroju państwa
(totalitarne, autorytarne,
liberalne,
republikańskie). Student
potrafi umieścić je w
kontekście
społecznohistorycznym.

Student potrafi logicznie
rozwijać i argumentować
za lub przeciw
określonej koncepcji
filozofii politycznej.
Student wskazuje na
prekursorów i twórców
danej idei społecznej
dotyczącej państwa.

Student potrafi logicznie
i dogłębnie rozwijać i
argumentować za lub
przeciw określonej
koncepcji filozofii
politycznej.
Student wskazuje na
prekursorów i twórców
danej idei społecznej
dotyczącej państwa.

Student potrafi logicznie,
dogłębnie rozwijać i
argumentować za lub
przeciw określonej
koncepcji filozofii
politycznej.
Student wskazuje na
prekursorów i twórców
danej idei społecznej
dotyczącej państwa oraz
wyciąga konsekwencje z
przyjętych przez nich
założeń.

Student analizuje i
ocenia aktualne ideologie
i programy wysuwane w
bieżącym dyskursie
politycznym i wskazuje
na ich pochodzenie oraz
prekursorów.

Student krytycznie
analizuje i ocenia
aktualne ideologie i
programy wysuwane w
bieżącym dyskursie
politycznym i wskazuje
na ich pochodzenie oraz
prekursorów.
Student potrafi używać
zdobytej wiedzy do
przekonywania do
swoich racji.

Student krytycznie
analizuje i ocenia
aktualne ideologie i
programy wysuwane w
bieżącym dyskursie
politycznym i wskazuje
na ich pochodzenie oraz
prekursorów.
Student potrafi używać
zdobytej wiedzy do
przekonywania do
swoich racji i
uzasadniania własnych
przekonań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

132

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Sylwestrzak, Andrzej Historia doktryn politycznych i prawnych / Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006
2/ Chojnacka K., Olszewski H. : Historia doktryn polityczno-prawnych., Ars Boni et Aequi (Poznan)
3/ Olszewski H., Zmierczak M. (2001): Historia doktryn politycznych i prawnych. , Ars Boni et Aequi (Poznan)
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Alexis de Tocqueville (1976): O demokracji w Ameryce., Znak (Warszawa-Krakow)
2/ Dubel L. (2012): Historia doktryn politycznych i prawnych u schyłku XIX wieku., Lexis Nexis (Warszawa)
3/ Izdebski H. (2013): Historia myśli politycznej i prawnej. , Beck (Warszawa)
4/ Krasucki E., Sikorski T., Wątor A. (red.) (2014): Liberalizm nad Wisłą (XIX - XXI wiek). Koncepcje - ludzie - działalność.,
Minerwa (Szczecin)
5/ Król M. (2003): Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne., Arche (Gdańsk)
6/ Sylwestrzak A (2013): Historia doktryn politycznych i prawnych. , Lexis Nexis (Warszawa)
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO PRACY W POLSCE I UE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy /
zawodowym

powiązany

z

praktycznym

przygotowaniem

4
III/ 6
Dr Ewa Staszewska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

63

16

3

35

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

16

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład
ma
charakter
autorski,
jest
prowadzony
z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego
uczestnictwa poprzez zadawanie pytań oraz formułowanie problemów.

Ćwiczenia

Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. W trakcie zajęć
prowadzący omawia poszczególne zagadnienia ze studentami na podstawie przygotowanych
materiałów (akty prawne, literatura, orzecznictwo sadowe), inicjuje dyskusje, inspiruje do
samodzielnego wypowiadania się, stosuje prezentacje multimedialne, przedstawia kazusy do
rozwiązywania przez studentów indywidualnie i grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

ma podstawową wiedzę o człowieku i obywatelu, a w szczególności ich prawach i
obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki
ma wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji społecznych związanych
z prawem oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych
zmian w prawie pracy i prawie urzędniczym
ma wiedzę na temat przebiegu rekrutacji do służby cywilnej i zasady zatrudniania w
związku z nominacją, wyborem i powołaniem w Polsce i UE

K_W03
K_W12
K_W10
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Umiejętności:
P_U01

Potrafi skonstruować umowę o pracę oraz akty wewnątrzzakładowe, a także zagadnienia
prawa pracy w Polsce i UE.

K_U04
K_U07

P_U02

Identyfikuje węzłowe problemy prawa pracy. Rozwiązuje stany faktyczne z zakresu
prawa pracy.

K_U13
K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie specyfikę prawa pracy i jego wymiar społeczny w Polsce i UE.

K_K01

P_K02

Dyskutuje o zakresie stosowania samego prawa pracy, jak i jego poszczególnych
konstrukcji.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1,2

1.
2.

Ogólna charakterystyka prawa pracy w Polsce i UE.
Źródła prawa pracy w Polsce i UE.

W3,4

3.
4.

Charakterystyka stosunku pracy i urzędniczego stosunku pracy.
Strony stosunku pracy. Pracodawca w administracji publicznej Polski i UE.

5.

Rodzaje stosunków pracy pracowników administracji publicznej i ich zakres
podmiotowy. Nabór, aplikacja administracyjna i służba przygotowawcza.

W6

6.

Ochrona pracy.

W7,8

7.
8.

Rozpatrywanie sporów indywidualnych ze stosunku pracy.
Rozstrzyganie sporów w urzędniczych stosunkach pracy.

W5

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1,2
Ćw3
Ćw4,5,6
Ćw7
Ćw8,9

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

1. Charakterystyka stosunku pracy i urzędniczego stosunku pracy.
2. Strony stosunku pracy. Pracodawca w administracji publicznej.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

3. Rodzaje stosunków pracy pracowników administracji publicznej i ich zakres

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

podmiotowy. Nabór, aplikacja administracyjna i służba przygotowawcza.

4.
5.
6.
7.

Zmiana, ustanie i rozwiązanie stosunku pracy.
Treść stosunku pracy.
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Czas pracy: pojęcie, wymiar i rozkłady czasu pracy, normy czasu pracy, godziny
nadliczbowe, praca w nocy, niedzielę i święta.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

8. Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy.
9. Reżimy odpowiedzialności pracowniczej.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02
P_W03

Student prezentuje usystematyzowane informacje z zakresu konstrukcji
teoretyczno-prawnych z obszaru prawa pracy.
Definiuje pojęcia z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego.
Charakteryzuje prawną problematykę stosunków pracy w administracji
publicznej (zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, służbie cywilnej i
zagranicznej, urzędach państwowych).
Omawia specyfikę stosunków pracy w administracji oraz podstawowe
pojęcia i konstrukcje teoretyczne prawa urzędniczego.
Charakteryzuje związki nauki prawa pracy z pozostałymi naukami
prawnymi, jak i z innymi dyscyplinami nauk społecznych, szczególnie
zarządzaniem i socjologią.

Wiedza:

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student poprawnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy w Polsce
i UE.
Analizuje związki pomiędzy pojęciami z zakresu teorii zarządzania zasobami
ludzkimi i terminologią stosowaną na gruncie ustawodawstwa pracy.
Posiada umiejętności w zakresie analizy i wykładni przepisów prawa pracy,
z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i poglądów nauki.

Rozwiązanie case study,
analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student jest świadomy praw i obowiązków podmiotów prawa pracy
działających na rynku pracy.
Przyjmuje postawę zmierzającą do należytego przestrzegania prawa pracy w
Polsce i UE.
Prowadzi rzeczową dyskusję, prezentuje własne stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 50% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 50% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie prezentuje
usystematyzowanych
informacji z zakresu
konstrukcji teoretyczno-

Student prezentuje
usystematyzowane
informacje z zakresu
konstrukcji teoretyczno-

Student posiada
usystematyzowane,
kluczowe informacje z
zakresu konstrukcji

Student posiada
usystematyzowane,
kluczowe i bogate
informacje z zakresu
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prawnych z obszaru
prawa pracy.
Nie definiuje pojęcia z
zakresu prawa pracy w
Polsce i UE.
Nie charakteryzuje
prawnej problematyki
stosunków pracy w
administracji publicznej
(zatrudnienie w
samorządzie
terytorialnym, służbie
cywilnej i zagranicznej,
urzędach państwowych).
Nie omawia specyfiki
stosunków pracy w
administracji oraz
podstawowego pojęcia i
konstrukcji teoretycznej
prawa urzędniczego.
Nie charakteryzuje
związków nauki prawa
pracy z pozostałymi
naukami prawnymi, jak i
z innymi dyscyplinami
nauk społecznych,
szczególnie
zarządzaniem i
socjologią.

prawnych z obszaru
prawa pracy.
Definiuje pojęcia z
zakresu prawa pracy w
Polsce i UE.
Charakteryzuje prawną
problematykę
stosunków pracy w
administracji publicznej
(zatrudnienie w
samorządzie
terytorialnym, służbie
cywilnej i zagranicznej,
urzędach państwowych).
Omawia specyfikę
stosunków pracy w
administracji.

P_U01
P_U02

Student poprawnie
posługuje się
terminologią z zakresu
prawa pracy i prawa
urzędniczego.
Analizuje związki
pomiędzy pojęciami z
zakresu teorii
zarządzania zasobami
ludzkimi i terminologią
stosowaną na gruncie
ustawodawstwa pracy.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
prawa pracy, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.

Student poprawnie
posługuje się
terminologią z zakresu
prawa pracy i prawa
urzędniczego.
Analizuje związki
pomiędzy pojęciami z
zakresu teorii
zarządzania zasobami
ludzkimi.

P_K01
P_K02

Student nie jest
świadomy praw i
obowiązków podmiotów
prawa pracy działających
na rynku pracy.
Nie przyjmuje postawy

Student jest świadomy
praw i obowiązków
podmiotów prawa pracy
działających na rynku
pracy.
Przyjmuje postawę

teoretyczno-prawnych z
obszaru prawa pracy.
Definiuje pojęcia z
zakresu prawa pracy w
Polsce i UE.
Charakteryzuje prawną
problematykę
stosunków pracy w
administracji publicznej
(zatrudnienie w
samorządzie
terytorialnym, służbie
cywilnej i zagranicznej,
urzędach państwowych).
Omawia specyfikę
stosunków pracy w
administracji oraz
podstawowe pojęcia i
konstrukcje teoretyczne
prawa urzędniczego.

Student poprawnie,
kompleksowo i
wnikliwie posługuje się
terminologią z zakresu
prawa pracy i prawa
urzędniczego.
Analizuje związki
pomiędzy pojęciami z
zakresu teorii
zarządzania zasobami
ludzkimi i terminologią
stosowaną na gruncie
ustawodawstwa pracy.

Student jest świadomy
praw i obowiązków
podmiotów prawa pracy
działających na rynku
pracy.
Przyjmuje postawę

konstrukcji teoretycznoprawnych z obszaru
prawa pracy.
Definiuje pojęcia z
zakresu prawa pracy w
Polsce i UE.
Charakteryzuje prawną
problematykę
stosunków pracy w
administracji publicznej
(zatrudnienie w
samorządzie
terytorialnym, służbie
cywilnej i zagranicznej,
urzędach państwowych).
Omawia specyfikę
stosunków pracy w
administracji oraz
podstawowe pojęcia i
konstrukcje teoretyczne
prawa urzędniczego.
Charakteryzuje związki
nauki prawa pracy z
pozostałymi naukami
prawnymi, jak i z innymi
dyscyplinami nauk
społecznych, szczególnie
zarządzaniem i
socjologią.
Student poprawnie,
wyczerpująco i
wnikliwie posługuje się
terminologią z zakresu
prawa pracy i prawa
urzędniczego
interpretując
wyczerpująco akty
prawne w
przedmiotowym
zakresie.
Analizuje związki
pomiędzy pojęciami z
zakresu teorii
zarządzania zasobami
ludzkimi i terminologią
stosowaną na gruncie
ustawodawstwa pracy.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
prawa pracy, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.
Student jest świadomy
praw i obowiązków
podmiotów prawa pracy
działających na rynku
pracy.
Przyjmuje postawę
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zmierzającej do
należytego
przestrzegania prawa
pracy i prawa
urzędniczego.
Nie prowadzi rzeczowej
dyskusji, nie prezentuje
własnego stanowiska i
nie rozumie stanowiska
odmiennego.

zmierzającą do
należytego
przestrzegania prawa
pracy i prawa
urzędniczego.

zmierzającą do
należytego
przestrzegania prawa
pracy i prawa
urzędniczego.
Prowadzi rzeczową
dyskusję. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

zmierzającą do
należytego
przestrzegania prawa
pracy i prawa
urzędniczego.
Prowadzi rzeczową
dyskusję, prezentuje
własne stanowisko i
rozumie stanowiska
odmienne. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy i wykazuje się
świadomością wagi
przestrzegania prawa.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

60

32

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

29

57

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

63 h / 2, 52 ECTS

35 h / 1,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−

Florek L., Prawo pracy, wyd. 16, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Beck, Warszawa, 2017
− Stelina J., Prawo urzędnicze, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017.
− Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Wyd. Lex, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

−
−
−
−

Góral Z., Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
Liszcz T., Prawo pracy, Wydawnictwo LexisNexis, wydanie 9, Warszawa 2018.
Pisarczyk Ł., Dubowik A., Prawo urzędnicze, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Sanetra W., (red.), Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym,
w Białymstoku, Białystok 2017.
− Ura E., Prawo urzędnicze, wyd. III, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego. Komentarze do aktów prawnych.

Uniwersytet

− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.

138

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy/ fakultatywny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
4
IV/7
Dr Ewa Staszewska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student definiuje kluczowe pojęcia i kategorie z dziedziny ubezpieczeń społecznych,
zdrowotnych oraz ubezpieczeń gospodarczych.

K_W01
K_W08

P_W02

Rozpoznaje wzajemne powiązania i zależności między sferą gospodarczą i społeczną
oraz stanem finansów publicznych a systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Charakteryzuje organizację ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Opisuje zasady
gospodarki finansowej ubezpieczycieli.

K_W11
K_W14

Umiejętności:
P_U01

Klasyfikuje i charakteryzuje poszczególne rodzaje składek i przynależne im
świadczenia. Prowadzi analizy w tym zakresie.

K_U01

P_U02

Analizuje i interpretuje dane liczbowe dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych w powiązaniu z procesami gospodarczymi i społecznymi.

K_U05

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Jest przygotowany do racjonalnej oceny systemu ubezpieczeń społecznych. Ma
świadomość ubezpieczeniową.

K_K06

P_K02

Prezentuje aktywną i twórczą postawę w formułowaniu własnych opinii i rozstrzygnięć.
Rozumie indywidualną i zbiorową odpowiedzialność w sferze zabezpieczenia
społecznego.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

KW9,10,11

KW12,13,14

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:
Zabezpieczenie społeczne – geneza i rozwój idei. Struktura zabezpieczeń społecznych.
Historia i rozwój ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczenia społeczne w teorii ekonomii i finansów publicznych. Istota kapitałowej
i repartycyjnej metody finansowania świadczeń emerytalnych. Redystrybucja
emerytalna jako forma redystrybucji dochodów.
Ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Systemy
emerytalne w Europie i na świecie. Istota umowy wewnątrzpokoleniowej i
międzypokoleniowej.
System zdefiniowanego świadczenia versus system zdefiniowanej składki.
System ubezpieczeń emerytalnych w Polsce – charakterystyka filarów obowiązkowych
i dobrowolnych. Filar kapitałowy ubezpieczeń emerytalnych. Problemy Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych na tle uwarunkowań ekonomicznych i demograficznych.
Istota i formy ubezpieczeń zdrowotnych. Instytucjonalne ramy ubezpieczeń
zdrowotnych. Opieka zdrowotna jako dobro publiczne.
Ubezpieczenia gospodarcze – istota, formy, rodzaje ubezpieczeń. Gospodarka
finansowa podmiotów ubezpieczeniowych. Pojęcie i rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych
(majątkowych, osobistych, gospodarczych). Istota ryzyka i niepewności.
Charakterystyka składek i świadczeń ubezpieczeń społecznych w Polsce. Fundusz
ubezpieczeń społecznych a OFE. Znaczenie kosztów ubezpieczeń w kosztach
zatrudnienia pracownika. Instrumenty (polisy) lokacyjno-kapitałowe w ramach
prywatnej zapobiegliwości emerytalnej. Indywidualne konta emerytalne, pracownicze
programy emerytalne. System ubezpieczeń rentowych Polsce. Uwarunkowania
instytucjonalne, rodzaje świadczeń i warunki ich uzyskania.
Wydzielone (branżowe) systemy ubezpieczeń emerytalnych w Polsce (służby
mundurowe, sędziowie i prokuratorzy itd.). Przywileje emerytalne i ich skutki dla
systemu finansów publicznych. Emerytury branżowe w kontekście teorii grup interesu.
Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ocena funkcjonowania systemu z
punktu widzenia realizacji funkcji państwa w zakresie opieki zdrowotnej. Obowiązkowe
i dobrowolne ubezpieczenia majątkowe i gospodarcze. Pojęcie szkód i odszkodowań.
Ogólna charakterystyka warunków ubezpieczeń. Metody szacowania ryzyka w
ubezpieczeniach majątkowych i gospodarczych. Ubezpieczenia w rolnictwie –
specyfika i problemy ubezpieczeń społecznych i majątkowych.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student definiuje kluczowe pojęcia i kategorie z dziedziny ubezpieczeń
społecznych, zdrowotnych oraz ubezpieczeń gospodarczych.
Rozpoznaje wzajemne powiązania i zależności między sferą gospodarczą i
społeczną oraz stanem finansów publicznych a systemem ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych. Charakteryzuje organizację ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych. Opisuje zasady gospodarki finansowej
ubezpieczycieli.

Test wiedzy, praca pisemna
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P_U01
P_U02
P_U03

Umiejętności:
Klasyfikuje i charakteryzuje poszczególne rodzaje składek i przynależne im
świadczenia. Prowadzi analizy w tym zakresie.
Analizuje i interpretuje dane liczbowe dotyczące systemu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z procesami gospodarczymi i
społecznymi.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Jest przygotowany do racjonalnej oceny systemu ubezpieczeń społecznych.
Ma świadomość ubezpieczeniową.
Prezentuje aktywną i twórczą postawę w formułowaniu własnych opinii i
rozstrzygnięć. Rozumie indywidualną i zbiorową odpowiedzialność w sferze
zabezpieczenia społecznego.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie definiuje
kluczowych pojęć i
kategorii z dziedziny
ubezpieczeń
społecznych,
zdrowotnych oraz
ubezpieczeń
gospodarczych.
Nie rozpoznaje
wzajemnych powiązań i
zależności między sferą
gospodarczą i społeczną
oraz stanem finansów
publicznych a systemem
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych. Nie
charakteryzuje
organizacji ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych. Nie
opisuje zasad gospodarki
finansowej

Student definiuje w
podstawowym zakresie
kluczowe pojęcia i
kategorie z dziedziny
ubezpieczeń
społecznych,
zdrowotnych oraz
ubezpieczeń
gospodarczych.
Rozpoznaje wzajemne
powiązania i zależności
między sferą
gospodarczą i społeczną
oraz stanem finansów
publicznych a systemem
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych.
Charakteryzuje
organizację ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych. Opisuje
zasady gospodarki

Student definiuje
dogłębnie, kluczowe
pojęcia i kategorie z
dziedziny ubezpieczeń
społecznych,
zdrowotnych oraz
ubezpieczeń
gospodarczych.
Rozpoznaje wzajemne
powiązania i zależności
między sferą
gospodarczą i społeczną
oraz stanem finansów
publicznych a systemem
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych.
Charakteryzuje
organizację ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych. Opisuje
zasady gospodarki
finansowej

Student definiuje i
analizuje w stopniu
zaawansowanym
kluczowe pojęcia i
kategorie z dziedziny
ubezpieczeń
społecznych,
zdrowotnych oraz
ubezpieczeń
gospodarczych.
Rozpoznaje wzajemne
powiązania i zależności
między sferą
gospodarczą i społeczną
oraz stanem finansów
publicznych a systemem
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych.
Charakteryzuje
organizację ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych. Opisuje
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finansowej
ubezpieczycieli.

ubezpieczycieli.

P_U01
P_U02
P_U03

Nie klasyfikuje i nie
charakteryzuje
poszczególnych
rodzajów składek i
przynależnych im
świadczeń. Nie prowadzi
analizy w tym zakresie.
Nie analizuje i nie
interpretuje danych
liczbowych dotyczących
systemu ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych w
powiązaniu z procesami
gospodarczymi i
społecznymi.

Klasyfikuje i
charakteryzuje w stopniu
podstawowym
poszczególne rodzaje
składek i przynależne im
świadczenia. Prowadzi
analizy w tym zakresie.
Analizuje i interpretuje
dane liczbowe dotyczące
systemu ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych w
powiązaniu z procesami
gospodarczymi i
społecznymi.

Klasyfikuje i
charakteryzuje
dogłębnie poszczególne
rodzaje składek i
przynależne im
świadczenia. Prowadzi
analizy w tym zakresie.
Analizuje i interpretuje
dane liczbowe dotyczące
systemu ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych w
powiązaniu z procesami
gospodarczymi i
społecznymi.

Klasyfikuje i
charakteryzuje dogłębnie
teoretycznie i
praktycznie
poszczególne rodzaje
składek i przynależne im
świadczenia. Prowadzi
analizy w tym zakresie.
Analizuje i interpretuje
dane liczbowe dotyczące
systemu ubezpieczeń
społecznych i
zdrowotnych w
powiązaniu z procesami
gospodarczymi i
społecznymi.

P_K01
P_K02

Nie jest przygotowany
do racjonalnej oceny
systemu ubezpieczeń
społecznych. Nie ma
świadomości
ubezpieczeniowej.
Nie prezentuje aktywną i
twórczą postawę w
formułowaniu własnych
opinii i rozstrzygnięć.
Nie rozumie
indywidualną i zbiorową
odpowiedzialność w
sferze zabezpieczenia
społecznego.

Jest przygotowany w
stopniu podstawowym do
oceny systemu
ubezpieczeń
społecznych. Ma
świadomość
ubezpieczeniową.
Prezentuje aktywną i
twórczą postawę w
formułowaniu własnych
opinii i rozstrzygnięć.
Rozumie indywidualną i
zbiorową
odpowiedzialność w
sferze zabezpieczenia
społecznego.

Jest przygotowany do
racjonalnej oceny
systemu ubezpieczeń
społecznych. Ma
świadomość
ubezpieczeniową.
Prezentuje aktywną i
twórczą postawę w
formułowaniu własnych
opinii i rozstrzygnięć.
Rozumie indywidualną i
zbiorową
odpowiedzialność w
sferze zabezpieczenia
społecznego.

Jest przygotowany do
racjonalnej oceny
systemu ubezpieczeń
społecznych. Ma
świadomość
ubezpieczeniową.
Prezentuje aktywną i
twórczą postawę w
formułowaniu własnych
opinii i rozstrzygnięć.
Rozumie indywidualną i
zbiorową
odpowiedzialność w
sferze zabezpieczenia
społecznego, także z
uwzględnieniem
orzecznictwa.

ubezpieczycieli.

zasady gospodarki
finansowej
ubezpieczycieli.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

---

---

Udział w konsultacjach
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prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.
2/ Szpor G. (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2009.
3/ Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2009.
2/ Brodecki Z., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wolters Kluwer 2010.
3/ System emerytalny 9 lat po reformie, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, BAS, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Wiadomości Ubezpieczeniowe
Gazeta Ubezpieczeniowa
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy/ fakultatywny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
4
IV/7
Dr Ewa Staszewska
zagadnienia prawa pracy

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemu ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień
prawnoekonomicznych w aspekcie funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych
i podmiotów w nim działających

K_W04

P_W02

Zna techniki i metody kontraktowania świadczeń oraz metody i techniki ich rozliczania.
Zna uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych (udzielanie świadczeń
zdrowotnych, standardy, zasady prawne, gwarancje prawne, prawo do ochrony zdrowia
w regulacjach i w praktyce funkcjonowania), działań w nadzorze, działań instytucji w
sektorze (świadczeniodawcy, płatnik, inne podmioty), działalności organów władzy
(rządowej i samorządu) w zakresie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

K_W08

Umiejętności:
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P_U01

Docenia różnorodność poglądów nt. publicznych i prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych i potrafi ocenić ich wpływ na sytuację zdrowotną

K_U06

P_U02

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację ekspertyz, raportów z zakresu
polityki zdrowotnej, ekonomiki zdrowia, stanu zdrowia społeczeństwa w kontekście
problematyki ubezpieczeń zdrowotnych

K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych
problemów w problematyce ubezpieczeń zdrowotnych.

K_K03
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Lp.

Konwersatorium:

KW1,2,3

Ubezpieczenia zdrowotne – podstawowe pojęcia, rodzaje ubezpieczeń, umowa
ubezpieczenia

KW4,5

KW6,7,8

KW9,10

KW11,12

Podstawy prawne ubezpieczeń zdrowotnych. Podstawowe zasady ubezpieczeń
dobrowolnych i obowiązkowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, Narodowy
Fundusz Zdrowia
Świadczenia opieki zdrowotnej – zakres świadczeń gwarantowanych, zasady
kwalifikacji świadczeń gwarantowanych, finansowanie opieki zdrowotnej.
Potwierdzenie prawa do świadczeń (system eWUŚ). Zintegrowany Informator Pacjenta
(system ZIP)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Analiza oferty i umów komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych

P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

KW13,14

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

KW15,16

Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Umowy na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
komercyjna umowa ubezpieczenia.

P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemu
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w
zakresie zagadnień prawnoekonomicznych w aspekcie funkcjonowania
systemu ubezpieczeń zdrowotnych i podmiotów w nim działających

Test wiedzy, praca pisemna

Zna techniki i metody kontraktowania świadczeń oraz metody i techniki ich
rozliczania. Zna uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych
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(udzielanie świadczeń zdrowotnych, standardy, zasady prawne, gwarancje
prawne, prawo do ochrony zdrowia w regulacjach i w praktyce
funkcjonowania), działań w nadzorze, działań instytucji w sektorze
(świadczeniodawcy, płatnik, inne podmioty), działalności organów władzy
(rządowej i samorządu) w zakresie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w
Polsce.
Umiejętności:

P_U01
P_U02

Docenia różnorodność poglądów nt. publicznych i prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych i potrafi ocenić ich wpływ na sytuację zdrowotną
Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację ekspertyz, raportów z
zakresu polityki zdrowotnej, ekonomiki zdrowia, stanu zdrowia
społeczeństwa w kontekście problematyki ubezpieczeń zdrowotnych.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01

Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje umiejętności badawcze
korzystając obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne
działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów w
problematyce ubezpieczeń zdrowotnych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie zdobywa wiedzy i
nie poszerza swoich
umiejętności
badawczych korzystając
z obiektywnych źródeł
informacji oraz nie
podejmuje działania
zmierzającego do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Zdobywa wiedzę i
poszerza swoje
umiejętności badawcze
korzystając
obiektywnych źródeł
informacji oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń

Samodzielnie zdobywa
wiedzę i poszerza swoje
umiejętności badawcze
korzystając
obiektywnych źródeł
informacji oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń

Samodzielnie i dogłębnie
zdobywa wiedzę i
poszerza swoje
umiejętności badawcze
korzystając
obiektywnych źródeł
informacji oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
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P_U01
P_U02

P_K01

ubezpieczeń
zdrowotnych.

zdrowotnych.

zdrowotnych.

Nie docenia
różnorodność poglądów
nt. publicznych i
prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych i nie potrafi
ocenić ich wpływ na
sytuację zdrowotną

Docenia podstawy
poglądów nt.
publicznych i
prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych i potrafi
ocenić ich wpływ na
sytuację zdrowotną

Docenia różnorodność
poglądów nt.
publicznych i
prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych i potrafi
ocenić ich wpływ na
sytuację zdrowotną

Nie potrafi
przeprowadzić krytyczną
analizę i interpretację
ekspertyz, raportów z
zakresu polityki
zdrowotnej, ekonomiki
zdrowia, stanu zdrowia
społeczeństwa w
kontekście problematyki
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę i
interpretację ekspertyz,
raportów z zakresu
polityki zdrowotnej,
ekonomiki zdrowia,
stanu zdrowia
społeczeństwa w
kontekście problematyki
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę i
interpretację ekspertyz,
raportów z zakresu
polityki zdrowotnej,
ekonomiki zdrowia,
stanu zdrowia
społeczeństwa w
kontekście problematyki
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Nie zdobywa wiedzy i
nie poszerza swoich
umiejętności
badawczych korzystając
z obiektywnych źródeł
informacji oraz nie na
kompetencji
podejmować
autonomiczne działania
zmierzającego do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Zdobywa podstawową
wiedzę i poszerza swoje
umiejętności badawcze
korzystając
obiektywnych źródeł
informacji oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Zdobywa wiedzę i
poszerza swoje
umiejętności badawcze
korzystając
obiektywnych źródeł
informacji oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń
zdrowotnych.

Docenia i dogłębnie
analizuje różnorodność
poglądów nt.
publicznych i
prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych i potrafi
ocenić ich wpływ na
sytuację zdrowotną
Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę i
interpretację ekspertyz,
raportów z zakresu
polityki zdrowotnej,
ekonomiki zdrowia,
stanu zdrowia
społeczeństwa w
kontekście problematyki
ubezpieczeń
zdrowotnych.
Samodzielnie zdobywa
wiedzę i poszerza swoje
umiejętności badawcze
korzystając
obiektywnych źródeł
informacji oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
rozstrzygania
praktycznych
problemów w
problematyce
ubezpieczeń
zdrowotnych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ M. Paszkowska, System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin 2015
2/ K. Baka, G. Machulak, A. Pietraszewska-Macheta, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - Komentarz, Wolters Kluwer Polska2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ 100 pytań o EKUZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2011 r. www.nfz.gov.pl
2/ D. E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 2011
3/ Portal instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych www.ekuz.nfz.gov.pl
Inne materiały dydaktyczne:
- Czasopisma ZUS, NFZ; Strona NFZ, www.nfz.gov.pl
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO FINANSOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

Kierunkowy
zawodowym

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

/

powiązany

z

praktycznym

przygotowaniem

6
III / V
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład prowadzony w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych
metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa poprzez
zadawanie pytań oraz formułowanie problemów. W trakcie zajęć prowadzący
omawia poszczególne zagadnienia ze studentami na podstawie przygotowanych
materiałów (akty prawne, literatura, orzecznictwo sadowe), inicjuje dyskusję,
inspiruje do samodzielnego wypowiadania się.

Ćwiczenia

W ramach ćwiczeń prowadzący: stosuje prezentacje multimedialne, przedstawia
kazusy i studia przypadków, prowadzi dyskusję

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

P_W01

ma zaawansowaną wiedzę o prawie finansów publicznych i ich znaczeniu w dziedzinie
nauk prawnych, ma zaawansowaną wiedzę o instytucjach prawa finansowego, ma
zaawansowaną wiedzę o stosunkach finansowo-prawnych zachodzących pomiędzy
państwem, jednostkami sektora finansów publicznych i podmiotami zewnętrznymi

K_W04

P_W02

zna w sposób zaawansowany terminologię z zakresu prawa finansowego i specyfikę
instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa finansowego, posiada zaawansowaną
wiedzę o podmiotach prowadzących publiczną gospodarkę finansową

K_W15

Wiedza:
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P_W03
P_W04

ma zaawansowaną wiedzę o normach i regulacjach prawnych z zakresu prawa
finansowego i finansów publicznych
ma zaawansowaną wiedzę o procesach zmian w prawie finansów publicznych, ich
przyczynach, głównych kierunkach i konsekwencjach

K_W12
K_W13

Umiejętności:
P_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne w zakresie prawa finansowego i
finansów publicznych

K_U09
K_U03

P_U02

posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego
oddziaływania instytucji prawno-finansowych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i
podstawowych metod badawczych

K_U11
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego i
finansów publicznych oraz potrafi samodzielnie je doskonalić

K_K01

P_K02

współdziała w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawnofinansowe

K_K08
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

1.
2.
3.

Pojęcie finansów publicznych i ich cechy oraz systemu finansowego państwa.
Prawo finansowe i jego systematyka oraz źródła prawa finansowego.
Władztwo finansowe państwa i zasady oraz podstawy prawne decentralizacji
finansów publicznych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

4.
5.

Sektor finansów publicznych.
Prawo budżetowe. Pojęcie budżetu i jego cechy.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

6.

Ustawa budżetowa (treść, uchwalanie ustawy budżetowej, wykonywanie ustawy
budżetowej)
Dochody i wydatki budżetu państwa. Wieloletni plan finansowy państwa.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W9,10

Uchwała budżetowa (treść, uchwalanie uchwały budżetowej, wykonywanie
uchwały budżetowej.
10. Dochody i wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W11,12,13

11. Dług publiczny i deficyt budżetowy.
12. Prawo daninowe. Pojęcie i rodzaje danin publicznych. Zasady powstawania
obowiązku daninowego. Sposoby wygasania obowiązku daninowego.
13. System pieniężny. Status i funkcje centralnej instytucji emisyjnej w państwie.
Emisja pieniądza krajowego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W1,2,3

W4,5

W6,7,8

7.
8.
9.

Lp.

Ćw1,2

1.
2.

Prowizorium budżetowe.
Wieloletnia prognoza budżetowa jednostek samorządu terytorialnego.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw3

3.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw4

4.

Administracja finansów publicznych.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
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Ćw5,6

5.
6.

Zabezpieczenie i egzekucja obowiązku daninowego.
Odpowiedzialność prawnodaninowa.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw7

7.

Nadzór finansowy nad sektorem bankowym.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Student prezentuje pogłębione informacje z zakresu instytucji prawnych
składających się na system finansowy państwa, z uwzględnieniem otoczenia
społeczno-gospodarczego oraz standardów prawa europejskiego.
Definiuje pojęcia z obszaru finansów publicznych i prawa finansowego.
Klasyfikuje źródła prawa finansowego, zasady gospodarowania środkami
publicznymi.
Wyjaśnia znaczenie prawidłowej gospodarki finansowej dla funkcjonowania
państwa.

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Student potrafi poprawnie i swobodnie posługiwać się terminologią z zakresu
finansów publicznych i prawa finansowego.
Dostrzega i analizuje związki pomiędzy nauką finansów publicznych i prawa
finansowego a innymi dziedzinami prawa, oraz otoczeniem społecznogospodarczym.
Posiada umiejętności w zakresie analizy i wykładni przepisów finansów
publicznych i prawa finansowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
i poglądów nauki.
Kompetencje społeczne:
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze
finansów publicznych i prawa finansowego.
Wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje problemy badawcze związane z obszarem finansów
publicznych i prawa finansowego, jest kreatywny w poszukiwaniach
informacji i sposobów rozwiązywania problemów.

Rozwiązanie case study,
analiza
i interpretacja aktów
prawnych, ćwiczenia pisemne

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin i zaliczenie w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 50% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 50% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej

151

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie prezentuje
pogłębionego materiału i
informacje z zakresu
instytucji prawnych
składających się na
system finansowy
państwa, z
uwzględnieniem
otoczenia społecznogospodarczego oraz
standardów prawa
europejskiego.
Nie definiuje pojęcia z
obszaru finansów
publicznych i prawa
finansowego.
Nie klasyfikuje źródła
prawa finansowego,
zasady gospodarowania
środkami publicznymi.
Nie wyjaśnia znaczenia
prawidłowej gospodarki
finansowej dla
funkcjonowania
państwa.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
poprawnie i swobodnie
posługiwać się
terminologią z zakresu
finansów publicznych i
prawa finansowego.
Nie dostrzega i nie
analizuje związków
pomiędzy nauką
finansów publicznych i
prawa finansowego a
innymi dziedzinami
prawa, oraz otoczeniem
społecznogospodarczym.
Nie posiada umiejętności
w zakresie analizy i
wykładni przepisów
finansów publicznych i
prawa finansowego, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.

P_K01
P_K02

Student nie ma
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
finansów publicznych i

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student prezentuje
pogłębione informacje z
zakresu instytucji
prawnych składających
się na system finansowy
państwa, z
uwzględnieniem
otoczenia społecznogospodarczego oraz
standardów prawa
europejskiego.
Definiuje pojęcia z
obszaru finansów
publicznych i prawa
finansowego.

Student wykazuje
pogłębione informacje z
zakresu instytucji
prawnych składających
się na system finansowy
państwa, z
uwzględnieniem
otoczenia społecznogospodarczego oraz
standardów prawa
europejskiego.
Definiuje pojęcia z
obszaru finansów
publicznych i prawa
finansowego.
Klasyfikuje źródła prawa
finansowego, zasady
gospodarowania
środkami publicznymi.

Student potrafi
poprawnie i swobodnie
posługiwać się
terminologią z zakresu
finansów publicznych i
prawa finansowego.
Dostrzega i analizuje
związki pomiędzy nauką
finansów publicznych i
prawa finansowego a
innymi dziedzinami
prawa, oraz otoczeniem
społecznogospodarczym.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
finansów publicznych i
prawa finansowego.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student wykazuje
pogłębione, różnorodne i
bogate informacje z
zakresu instytucji
prawnych składających
się na system finansowy
państwa, z
uwzględnieniem
otoczenia społecznogospodarczego oraz
standardów prawa
europejskiego.
Definiuje pojęcia z
obszaru finansów
publicznych i prawa
finansowego.
Klasyfikuje źródła prawa
finansowego, zasady
gospodarowania
środkami publicznymi.
Wyjaśnia znaczenie
prawidłowej gospodarki
finansowej dla
funkcjonowania
państwa.

Student potrafi
poprawnie, swobodnie i
wnikliwie posługiwać się
terminologią z zakresu
finansów publicznych i
prawa finansowego.
Dostrzega i analizuje
związki pomiędzy nauką
finansów publicznych i
prawa finansowego a
innymi dziedzinami
prawa, oraz otoczeniem
społecznogospodarczym.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
finansów publicznych.

Student potrafi
poprawnie, swobodnie,
wnikliwie i
kompleksowo
posługiwać się
terminologią z zakresu
finansów publicznych i
prawa finansowego.
Dostrzega i analizuje
związki pomiędzy nauką
finansów publicznych i
prawa finansowego a
innymi dziedzinami
prawa, oraz otoczeniem
społecznogospodarczym.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
finansów publicznych i
prawa finansowego, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
finansów publicznych i
prawa finansowego.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
finansów publicznych i
prawa finansowego.
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prawa finansowego.
Nie wykazuje potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Nie dostrzega i nie
formułuje problemów
badawczych związanych
z obszarem finansów
publicznych i prawa
finansowego, nie jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z obszarem
finansów publicznych.

Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z obszarem
finansów publicznych i
prawa finansowego.

Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z obszarem
finansów publicznych i
prawa finansowego, jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

64

99

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

/

/

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.
− Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.
− Nowak-Far A. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Prawo finansowe, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
− Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Inne materiały dydaktyczne:
− Konstytucja RP,
− Ustawa o finansach publicznych,
− Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
− Ustawa Ordynacja podatkowa,
− komentarze do aktów prawnych,
− zalecane informacje z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
5
IV/7
Dr Łukasz Domański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student charakteryzuje prawo międzynarodowe publiczne, wymieniając i opisując jego
cechy. Student wymienia i charakteryzuje podmioty prawa międzynarodowego.

K_W08

P_W02

Student definiuje umowę międzynarodową, objaśnia jej strukturę i znaczenie
poszczególnych postanowień, identyfikuje rodzaje umów.

K_W11
K_W12

Umiejętności:
P_U01

Student analizuje podstawowe konwencje międzynarodowe i potrafi na ich podstawie
wnioskować o prawach i obowiązkach państw i podmiotów niepaństwowych
międzynarodowego publicznego.

K_U03

P_U02

Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania podmiotów są legalne) proste
stany faktyczne w kontekście obowiązującego prawa międzynarodowego publicznego.

K_U15
K_U13

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student zachowuje krytyczny stosunek do prezentowanych w literaturze przedmiotu
poglądów.

K_K01

P_K02

Student pracuje w zespole w trakcie ćwiczeń nad rozstrzygnięciem prostych stanów
faktycznych w oparciu o obowiązujące normy prawa międzynarodowego.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:
Prawo międzynarodowe - definicja i zagadnienia wprowadzające Cechy
charakterystyczne prawa międzynarodowego publicznego. Charakterystyka
międzynarodowego sądownictwa. Źródła prawa międzynarodowego publicznego: zwyczaj, - umowy międzynarodowe, - uchwały organizacji międzynarodowych, ogólne zasady prawa. Środki pomocnicze do ustalenia źródeł prawa międzynarodowego:
- doktryna, - judykatura
Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja podmiotów
prawa międzynarodowego. Katalog podmiotów w prawie międzynarodowym
publicznym: - państwa, - organizacje międzynarodowe, - Stolica Apostolska, - Zakon
Kawalerów Maltańskich, - powstańcy i strony wojujące, - osoby fizyczne i prawne.
Prawo traktatowe: - zagadnienia wprowadzające, - etapy zawiewania umowy
międzynarodowej, - nieważność a wygaśnięcie umowy międzynarodowej, interpretacja umów międzynarodowych
Międzynarodowy system ochrony praw człowieka: - uniwersalny system ochrony praw
człowieka - europejski system ochrony praw człowieka (Rada Europy, Unia Europejska,
OBWE), - pozaeuropejskie systemy ochrony praw człowieka. Prawo konfliktów
zbrojnych

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW9,10,11

Źródła prawa międzynarodowego - szybkie powstawanie zwyczaju, zwyczaj lokalny.
Prawo traktatowe - budowa umowy międzynarodowej

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW12,13,14

Postępowanie przed sądami międzynarodowymi wraz z przykładami orzecznictwa.
Podmioty prawa międzynarodowego publicznego (państwo unitarne, federalne,
konfederacja, organizacje międzynarodowe). Międzynarodowy system ochrony praw
człowieka - wybrane stany faktyczne.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student charakteryzuje prawo międzynarodowe publiczne, wymieniając i
opisując jego cechy. Student wymienia i charakteryzuje podmioty prawa
międzynarodowego.
Student definiuje umowę międzynarodową, objaśnia jej strukturę i znaczenie
poszczególnych postanowień, identyfikuje rodzaje umów.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Student analizuje podstawowe konwencje międzynarodowe i potrafi na ich
podstawie wnioskować o prawach i obowiązkach państw i podmiotów
niepaństwowych międzynarodowego publicznego.
Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania podmiotów są legalne)
proste stany faktyczne w kontekście obowiązującego prawa
międzynarodowego publicznego.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
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P_K01
P_K02

Student zachowuje krytyczny stosunek do prezentowanych w literaturze
przedmiotu poglądów.
Student pracuje w zespole w trakcie ćwiczeń nad rozstrzygnięciem prostych
stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące normy prawa
międzynarodowego.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie
charakteryzuje prawo
międzynarodowe
publiczne, nie
wymieniając i nie
opisując jego cechy.
Student nie wymienia i
nie charakteryzuje
podmioty prawa
międzynarodowego.
Student nie definiuje
umowę
międzynarodową, nie
objaśnia jej strukturę i
znaczenie
poszczególnych
postanowień,
identyfikuje rodzaje
umów.
Student nie analizuje
podstawowe konwencje
międzynarodowe i nie
potrafi na ich podstawie
wnioskować o prawach i
obowiązkach państw i
podmiotów
niepaństwowych
międzynarodowego
publicznego.
Student nie potrafi
ocenić (np. rozstrzygnąć,
czy działania podmiotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student charakteryzuje
prawo międzynarodowe
publiczne, wymieniając i
opisując jego cechy.
Student wymienia i
charakteryzuje podmioty
prawa
międzynarodowego.
Student definiuje umowę
międzynarodową,
objaśnia jej strukturę.

Student charakteryzuje
dogłębnie prawo
międzynarodowe
publiczne, wymieniając i
opisując jego cechy.
Student wymienia i
charakteryzuje podmioty
prawa
międzynarodowego.
Student definiuje umowę
międzynarodową,
objaśnia jej strukturę i
znaczenie
poszczególnych
postanowień,
identyfikuje rodzaje
umów.

Student charakteryzuje
dogłębnie i wnikliwie
prawo międzynarodowe
publiczne, wymieniając i
opisując jego cechy.
Student wymienia i
charakteryzuje podmioty
prawa
międzynarodowego.
Student definiuje umowę
międzynarodową,
objaśnia jej strukturę i
znaczenie
poszczególnych
postanowień,
identyfikuje rodzaje
umów.

Student analizuje
podstawowe konwencje
międzynarodowe i
potrafi na ich podstawie
wnioskować o prawach i
obowiązkach państw i
podmiotów
niepaństwowych
międzynarodowego
publicznego.
Student potrafi ocenić
(np. rozstrzygnąć, czy
działania podmiotów są

Student analizuje
konwencje
międzynarodowe i
potrafi na ich podstawie
wnioskować o prawach i
obowiązkach państw i
podmiotów
niepaństwowych
międzynarodowego
publicznego.
Student potrafi ocenić
(np. rozstrzygnąć, czy
działania podmiotów są

Student analizuje
dogłębnie konwencje
międzynarodowe i
potrafi na ich podstawie
wnioskować o prawach i
obowiązkach państw i
podmiotów
niepaństwowych
międzynarodowego
publicznego.
Student potrafi ocenić
(np. rozstrzygnąć, czy
działania podmiotów są
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są legalne) proste stany
faktyczne w kontekście
obowiązującego prawa
międzynarodowego
publicznego.

P_K01
P_K02

Student nie zachowuje
krytyczny stosunek do
prezentowanych w
literaturze przedmiotu
poglądów.
Student nie pracuje w
zespole w trakcie
ćwiczeń nad
rozstrzygnięciem
prostych stanów
faktycznych w oparciu o
obowiązujące normy
prawa
międzynarodowego.

legalne) proste stany
faktyczne w kontekście
obowiązującego prawa
międzynarodowego
publicznego.
Student w stopniu
podstawowym
zachowuje krytyczny
stosunek do
prezentowanych w
literaturze przedmiotu
poglądów.
Student pracuje w
zespole w trakcie
ćwiczeń nad
rozstrzygnięciem
prostych stanów
faktycznych w oparciu o
obowiązujące normy
prawa
międzynarodowego.

legalne) proste stany
faktyczne w kontekście
obowiązującego prawa
międzynarodowego
publicznego.
Student zachowuje
krytyczny stosunek do
prezentowanych w
literaturze przedmiotu
poglądów.
Student pracuje w
zespole w trakcie
ćwiczeń nad
rozstrzygnięciem
prostych stanów
faktycznych w oparciu o
obowiązujące normy
prawa
międzynarodowego.

legalne) proste stany
faktyczne w kontekście
obowiązującego prawa
międzynarodowego
publicznego.
Student zachowuje
krytyczny stosunek do
prezentowanych w
literaturze przedmiotu
poglądów.
Student z
zaangażowaniem
praktycznym pracuje w
zespole w trakcie
ćwiczeń nad
rozstrzygnięciem
prostych stanów
faktycznych w oparciu o
obowiązujące normy
prawa
międzynarodowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

85

99

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

125 h / 5 ECTS

125 h / 5 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h/ 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Antonowicz L. (2015): Podręcznik prawa międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa
Cała-Wacinkiewicz E. (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd.3, C.H. Beck, Warszawa
Shaw M.N. (2011): Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, , Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Łaski P., Gawłowicz I., Cała E. (2001): Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wydaw.US, , Szczecin
Menkes J. (red.) (2008): Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne, zeszyt 1, Oficyna Wydawnicza
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa
Mielnik B. (2008): Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, , Wrocław
Sozański J. (2008): Prawo traktatów - zarys współczesny, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, , Poznań-Warszawa
Symonides J. (red.) (2006): Organizacja Narodów Zjednoczonych, bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa

157

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
6
IV / 7 -8
Dr Anna Tomza-Tulejska
Znajomość podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

6

96

16

6

54

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarne

32

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny
Praca w grupach, ćwiczenia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna w zaawansowanym stopniu praktykę funkcjonowania lokalnych struktur władzy we
współczesnej Polsce i Europie od strony organizacji prawnej

K_W10

P_W02

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów ekonomicznych
współczesnego świata oraz uwarunkowań wpływających na przedsiębiorczość
podmiotów rynkowych

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Potrafi określać problemy prawne w ramach prawa Unii Europejskiej. Analizuje
problemy praktyczne i proponuje w tym zakresie rozstrzygnięcia

K_U01
K_U14
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P_U02

Umie posługiwać się orzecznictwem sądów unijnych i rozwiązaniami prawnymi. Potrafi
wydawać decyzje administracyjne i egzekwować wykonywanie prawa zgodnie z
zasadami formalno-prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego

K_U08
K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się. Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych
odpowiadających działalności administracyjnej i współpracy w zakresie unijnym.

K_K01

P_K02

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, dbając o przestrzeganie zasad etyki
zawodowej i wymagań współpracowników.

K_K07
K_K08

V. TREŚCI UCZENIA SIĘ

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W1

Geneza Wspólnot Europejskich i ich ewolucja w kierunku Unii Europejskiej.
Cechy Wspólnot Europejskich jako organizacji ponadnarodowej.
Traktat Lizboński jako podstawa konstytuująca UE: konstrukcja i zarys treści TL.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W2

Źródła prawa UE-prawo pierwotne i tzw. dopełniające.
Źródła prawa pochodnego.
Zasady określające cechy prawa UE i jego relacje z prawem krajowym: autonomii,
bezpośredniego obowiązywania, bezpośredniego stosowania, bezpośredniego skutku,
pierwszeństwa, pomocniczości, proporcjonalności, zakazu dyskryminacji.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W3

Podział właściwości prawodawczej pomiędzy UE a państwami członkowskimi.
Parlament Europejski.
Rada Europejska i Rada UE.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W4

Komisja Europejska i struktura administracji unijnej.
Organy jurysdykcyjne: Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd, sądy wyspecjalizowane.
Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W5

Prawo materialne UE – podstawowe sfery regulacji: wolność przepływu towarów,
wolność przepływu osób, wolność przedsiębiorczości i świadczenia usług, wolność
przepływu kapitału i płatności.
Powszechne reguły konkurencji, przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
działania zewnętrzne UE, obywatelstwo UE.
Stosowanie prawa UE w krajowym porządku prawnym.

P_W01;P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

Lp.

Ćw1

Cw2

Ćw3

Ćwiczenia:
Ustrój i organizacja organów jurysdykcyjnych UE: Trybunał Sprawiedliwości, Sądu,
sądów wyspecjalizowanych.
Zasady postępowania przed organami jurysdykcyjnymi, wykorzystywane środki
prawne.
Pytania prawne i orzeczenie prejudycjalne – pojmowanie, analiza na 3 przykładach
orzeczeń TS.
Zasady: autonomii, pierwszeństwa prawa UE: pojmowanie, analiza na 6 przykładach
orzeczeń TS.
Zasada zakazu dyskryminacji: pojmowanie, analiza na 3 przykładach orzeczeń TS.
Zasady: bezpośredniego obowiązywania, stosowania, skutku: pojmowanie analiza na 6
przykładach orzeczeń TS.
Zasada pomocniczości i proporcjonalności – pojmowanie, analiza tekstów prawnych,
przykłady 3 orzeczeń TS.
Charakter i konstrukcja aktów prawa pochodnego – analiza 3 wybranych aktów.
Charakter i konstrukcja aktów prawa pochodnego – analiza 5 wybranych aktów.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_U01; P_U02;
P_K01

P_U01; P_U02;
P_K01

P_U01; P_U02;
P_K01
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Ćw4

Implementacja i stosowanie prawa UE w krajowym porządku prawnym – analiza 4
przykładów.

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Student przedstawia informacje na temat podstawowych zagadnień prawa
unijnego.
Prezentuje główne stanowiska doktryny unijnej i orzecznictwa.
Zna w zaawansowanym stopniu praktykę funkcjonowania lokalnych struktur
władzy we współczesnej Polsce i Europie od strony organizacji prawnej.

Praca pisemna, wypowiedzi
ustne

Umiejętności:
Student ze zrozumieniem czyta teksty aktów prawnych funkcjonujących w
Unii Europejskiej.
Potrafi określać problemy prawne w ramach prawa Unii Europejskiej.
Analizuje problemy praktyczne i proponuje w tym zakresie rozstrzygnięcia
Umie posługiwać się orzecznictwem sądów unijnych i rozwiązaniami
prawnymi. Potrafi wydawać decyzje administracyjne i egzekwować
wykonywanie prawa zgodnie z zasadami formalno-prawnymi oraz zasadami
współżycia społecznego.

Ćwiczenia
z tekstem źródłowym,
wypowiedzi ustne,
prace pisemne

Kompetencje społeczne:
Student skutecznie komunikuje się i w sposób racjonalny broni własnych
przekonań i decyzji.
Przejawia poziom wrażliwości niezbędnej do dostrzegania i rozumnego
rozstrzygania problemów.
Obserwacja
P_K01
i ocena studenta, aktywność,
Aktywnie uczestniczy w dialogu i dyskursie, potrafi doskonalić oraz
P_K02
dyskusja, praca
uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego
w grupie
dokształcania się. Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych
odpowiadających działalności administracyjnej i współpracy w zakresie
unijnym.
Metody weryfikacji:
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
95%-100% – ocena bardzo dobra.
Ćwiczenia: zaliczenie w formie: pisemne opracowanie tematu
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie potrafi
przedstawić informacji
na temat podstawowych
zagadnień prawa

Student przedstawia
informacje na temat
podstawowych
zagadnień prawa

Student przedstawia
ogólnie informacje na
temat zagadnień prawa

Student przedstawia
wyczerpująco i
szczegółowo informacje
na temat zagadnień
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unijnego.
Nie potrafi prezentować
głównego stanowiska
doktryny unijnej i
orzecznictwa.
Nie zna w
zaawansowanym stopniu
praktykę
funkcjonowania
lokalnych struktur
władzy we współczesnej
Polsce i Europie od
strony organizacji
prawnej.

P_U01
P_U02

Student bez zrozumienia
czyta teksty aktów
prawnych
funkcjonujących w Unii
Europejskiej.
Nie potrafi określać
problemów prawnych w
ramach prawa Unii
Europejskiej. Nie
analizuje problemy
praktyczne i proponuje
w tym zakresie
rozstrzygnięcia
Nie umie posługiwać się
orzecznictwem sądów
unijnych i rozwiązaniami
prawnymi. Nie potrafi
wydawać decyzje
administracyjne i
egzekwować
wykonywanie prawa
zgodnie z zasadami
formalno-prawnymi oraz
zasadami współżycia
społecznego.

P_K01

Student nie komunikuje
się i nie potrafi w sposób
racjonalny bronić
własnych przekonań i
decyzji.
Nie przejawia poziomu
wrażliwości niezbędnej
do dostrzegania i
rozumnego rozstrzygania
problemów.
Aktywnie nie
uczestniczy w dialogu i
dyskursie, potrafi
doskonalić oraz
uzupełniać nabytą
wiedzę i umiejętności a
także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się.
Nie jest gotów do
wypełniania zobowiązań

unijnego.
Prezentuje główne
stanowiska doktryny
unijnej i orzecznictwa.

unijnego.
Prezentuje główne
stanowiska doktryny
unijnej i orzecznictwa.
Zna w podstawowym
stopniu praktykę
funkcjonowania
lokalnych struktur
władzy we współczesnej
Polsce i Europie od
strony organizacji
prawnej.

prawa unijnego.
Prezentuje główne
stanowiska doktryny
unijnej i orzecznictwa.
Zna w zaawansowanym
stopniu praktykę
funkcjonowania
lokalnych struktur
władzy we współczesnej
Polsce i Europie od
strony organizacji
prawnej.

Student ze zrozumieniem
czyta teksty aktów
prawnych
funkcjonujących w Unii
Europejskiej.
Potrafi określać
problemy prawne w
ramach prawa Unii
Europejskiej. Analizuje
problemy praktyczne i
proponuje w tym
zakresie rozstrzygnięcia

Student ze zrozumieniem
i ogólnie czyta teksty
aktów prawnych
funkcjonujących w Unii
Europejskiej.
Potrafi określać
problemy prawne w
ramach prawa Unii
Europejskiej. Analizuje
problemy praktyczne i
proponuje w tym
zakresie rozstrzygnięcia
Umie posługiwać się
orzecznictwem sądów
unijnych i rozwiązaniami
prawnymi.

Student ze
zrozumieniem,
szczegółowo i
wyczerpująco czyta
teksty aktów prawnych
funkcjonujących w Unii
Europejskiej.
Potrafi określać
problemy prawne w
ramach prawa Unii
Europejskiej. Analizuje
problemy praktyczne i
proponuje w tym
zakresie rozstrzygnięcia
Umie posługiwać się
orzecznictwem sądów
unijnych i rozwiązaniami
prawnymi. Potrafi
wydawać decyzje
administracyjne i
egzekwować
wykonywanie prawa
zgodnie z zasadami
formalno-prawnymi oraz
zasadami współżycia
społecznego.

Student skutecznie
komunikuje się i w
sposób racjonalny broni
własnych przekonań i
decyzji.
Przejawia poziom
wrażliwości niezbędnej
do dostrzegania i
rozumnego rozstrzygania
problemów.
Aktywnie uczestniczy w
dialogu i dyskursie,
potrafi doskonalić oraz
uzupełniać nabytą
wiedzę i umiejętności a
także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się.

Student skutecznie,
komunikuje się i w
sposób racjonalny broni
własnych przekonań i
decyzji.
Przejawia poziom
wrażliwości niezbędnej
do dostrzegania i
rozumnego rozstrzygania
problemów.
Aktywnie uczestniczy w
dialogu i dyskursie,
potrafi doskonalić oraz
uzupełniać nabytą
wiedzę i umiejętności a
także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się.
Jest gotów do
wypełniania zobowiązań
społecznych

Student skutecznie
komunikuje się i w
sposób racjonalny broni
własnych przekonań i
decyzji.
Przejawia poziom
wrażliwości niezbędnej
do dostrzegania i
rozumnego rozstrzygania
problemów.
Aktywnie uczestniczy w
dialogu i dyskursie,
potrafi doskonalić oraz
uzupełniać nabytą
wiedzę i umiejętności a
także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się.
Jest gotów do
wypełniania zobowiązań
społecznych
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społecznych
odpowiadających
działalności
administracyjnej i
współpracy w zakresie
unijnym.

odpowiadających
działalności
administracyjnej.

odpowiadających
działalności
administracyjnej i
współpracy w zakresie
unijnym.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

90

48

Egzamin/zaliczenie

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

44

86

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

96 h / 3,84 ECTS

54 h / 2,16 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−
−
−
−

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i
administracji. Wyd.2, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, C. H. Beck, Warszawa 2014.
Łazowski A. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, C. H. Beck, Warszawa 2018.
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Tom I, C. H. Beck, Warszawa 2017.
Wróbel A. (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom I, C. H. Beck, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Hajn Z. (red.), System Prawa Unii europejskiej. Tom XV. Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej.
Wyd. 1., C. H. Beck, Warszawa 2011.
− Kenig-Witkowska M., Łazowski A., Ostrihansky R. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wyd. 5, C. H. Beck,
Warszawa 2011 .
− Wróbel A. (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom 1-2, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE W POLSCE I UE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
6
IV / 7 -8
Dr Łukasz Domański
Prawo cywilne – część ogólna; prawo UE

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

6

96

16

6

54

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarne

32

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny
Ćwiczenia klasyczne z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć prawnych i instytucji prawa
gospodarczego publicznego w Polsce i UE

K_W10

P_W02

Student ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa
gospodarczego publicznego, w szczególności związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej w Polsce i UE

K_W03

P_W03

Student zna relacje między krajowym, unijnym i międzynarodowym porządkiem
prawnym w części dotyczącej prawa gospodarczego publicznego

K_W15

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętności posługiwania się orzecznictwem sądowym, literaturą o
charakterze dogmatycznym i bazami danych

K_U02
K_U14
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P_U02

Student wykształcił zdolność stosowania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego
publicznego przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych (w
szczególności umiejętność ustalania stanu faktycznego, wykładni przepisów i
subsumcji)

K_U02
K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykształcił zdolność systematycznego dokształcania się, zwłaszcza w zakresie
aktualizacji stanu prawnego

K_K09
K_K02

P_K02

Student prowadząc dyskurs prawniczy zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu
opinii, a zarazem jest otwarty na poglądy innych dyskutantów (przy jednoczesnej
zdolności kontroli poprawności rozumowania innych osób). Potrafi myśleć i działać w
sposób przedsiębiorczy.

K_K06
K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:

Lp.

2.
3.

Podstawowe instytucje polskiego i
gospodarczego.
Państwo w gospodarce.
Działalność gospodarcza w Polsce i UE.

W2

4.
5.
6.

Interes publiczny jako wyznacznik ładu gospodarczego.
Zasada wolności gospodarczej jako zasada prawa gospodarczego.
Rejestry przedsiębiorców w Polsce i UE.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

W3

7.
8.
9.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.
Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
Reglamentacja działalności gospodarczej.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

W4

10. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielania zezwoleń i koncesji.
11. Samorząd gospodarczy.
12. Publiczno-prawna reglamentacja w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej na podstawie ustaw szczególnych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

W5

13. Ochrona konkurencji i konsumentów.
14. Partnerstwo publiczno-prywatne.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

1.
W1

europejskiego

publicznego

prawa

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:

Lp.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01;
P_K02

Ćw1

1.

Rejestry przedsiębiorców.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw2

2.

Reglamentacja działalności gospodarczej.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw3

3.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielania zezwoleń i koncesji.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw4

4.

Publiczno-prawna reglamentacja w zakresie
gospodarczej na podstawie ustaw szczególnych.

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw5

5.

Ochrona konkurencji i konsumentów.

podejmowania

działalności

P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03

Student przedstawia pogłębione informacje z zakresu prawa gospodarczego
publicznego w Polsce i UE.
Definiuje pojęcia i zależności występujące na płaszczyźnie prawa
gospodarczego publicznego.
Wyjaśnia publiczno-prawne, normatywne i praktyczne aspekty
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz w
kontaktach gospodarczych z zagranicą.
Charakteryzuje sferę stosunków prawnych występujących między organami
administracji a przedsiębiorcami, regulowanej w trybie administracyjnym.
Wymienia i charakteryzuje zadania i kompetencje organów administracji oraz
mechanizm podejmowania przez nie rozstrzygnięć.

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Student praktycznie wykorzystuje znajomość podstaw, zasad, celów i
najważniejszych regulacji w zakresie publicznego prawa gospodarczego do
rozwiązywania problemów zawodowych.
Analizuje relacje pomiędzy przepisami regulującymi działalność gospodarczą
a kodeksem spółek handlowych.
Ocenia wpływ innych dziedzin wiedzy na obowiązujący stan prawny w
zakresie prawa gospodarczego publicznego.
Kompetencje społeczne:
Student jest świadomy zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
Posiada ukształtowaną postawę zmierzającą do należytego postrzegania
znaczenia wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności
gospodarczej.
Prowadzi rzeczową dyskusję, prezentuje własne stanowisko i rozumie
stanowiska odmienne.

Interpretacja aktów
prawnych, rozwiązywanie
case study

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji
Egzamin i zaliczenie w formie: testu wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie przedstawia
pogłębionych informacji
z zakresu prawa
gospodarczego
publicznego.
Nie definiuje pojęcia i
zależności
występujących na
płaszczyźnie prawa
gospodarczego
publicznego.
Nie wyjaśnia publicznoprawnych,
normatywnych i
praktycznych aspektów
podejmowania
i prowadzenia
działalności
gospodarczej w Polsce
oraz w kontaktach
gospodarczych
z zagranicą.
Nie charakteryzuje sfery
stosunków prawnych
występujących między
organami administracji a
przedsiębiorcami,
regulowanej w trybie
administracyjnym.
Nie wymienia i nie
charakteryzuje zadań i
kompetencje organów
administracji oraz
mechanizmu
podejmowania przez nie
rozstrzygnięć

P_U01
P_U02

Student praktycznie nie
wykorzystuje
znajomości podstaw,
zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
publicznego prawa
gospodarczego do
rozwiązywania
problemów
zawodowych.
Nie analizuje relacji
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą
a kodeksem spółek
handlowych.
Nie potrafi oceniać
wpływu innych dziedzin
wiedzy na obowiązujący
stan prawny w zakresie
prawa gospodarczego
publicznego.

Student potrafi:

Student przedstawia
pogłębione informacje z
zakresu prawa
gospodarczego
publicznego.
Definiuje pojęcia i
zależności występujące
na płaszczyźnie prawa
gospodarczego
publicznego.
Wyjaśnia publicznoprawne, normatywne i
praktyczne aspekty
podejmowania
i prowadzenia
działalności
gospodarczej w Polsce
oraz w kontaktach
gospodarczych
z zagranicą.

Student praktycznie
wykorzystuje znajomość
podstaw, zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
publicznego prawa
gospodarczego do
rozwiązywania
problemów
zawodowych.
Ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa gospodarczego
publicznego.

Student potrafi:

Student przedstawia
pogłębione i różnorodne
informacje z zakresu
prawa gospodarczego
publicznego.
Definiuje pojęcia i
zależności występujące
na płaszczyźnie prawa
gospodarczego
publicznego.
Wyjaśnia publicznoprawne, normatywne i
praktyczne aspekty
podejmowania
i prowadzenia
działalności
gospodarczej w Polsce
oraz w kontaktach
gospodarczych
z zagranicą.
Charakteryzuje sferę
stosunków prawnych
występujących między
organami administracji a
przedsiębiorcami,
regulowanej w trybie
administracyjnym.

Student świadomie i
praktycznie
wykorzystuje większość
podstaw, zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
publicznego prawa
gospodarczego do
rozwiązywania
problemów
zawodowych.
Analizuje relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą.

Student potrafi:
Student przedstawia
pogłębione, różnorodne i
w stopniu
zaawansowanym
informacje z zakresu
prawa gospodarczego
publicznego.
Definiuje pojęcia i
zależności występujące
na płaszczyźnie prawa
gospodarczego
publicznego.
Wyjaśnia publicznoprawne, normatywne i
praktyczne aspekty
podejmowania
i prowadzenia
działalności
gospodarczej w Polsce
oraz w kontaktach
gospodarczych
z zagranicą.
Charakteryzuje sferę
stosunków prawnych
występujących między
organami administracji a
przedsiębiorcami,
regulowanej w trybie
administracyjnym.
Wymienia i
charakteryzuje zadania i
kompetencje organów
administracji oraz
mechanizm
podejmowania przez nie
rozstrzygnięć
Student praktycznie i
świadomie wykorzystuje
zaawansowane kwestie
znajomości podstaw,
zasad, celów i
najważniejszych
regulacji w zakresie
publicznego prawa
gospodarczego do
rozwiązywania
problemów
zawodowych.
Analizuje relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą
a kodeksem spółek
handlowych.
Ocenia wpływ innych
dziedzin wiedzy na
obowiązujący stan
prawny w zakresie
prawa gospodarczego
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P_K01
P_K02

Student nie jest
świadomy zakresu
odpowiedzialności
przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Nie posiada
ukształtowanej postawy
zmierzającej do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Nie prowadzi rzeczowej
dyskusji, nie prezentuje
własnego stanowiska i
nie rozumie stanowiska
odmiennego.

Student jest świadomy
zakresu
odpowiedzialności
przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Posiada ukształtowaną
postawę zmierzającą do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej.

Student jest świadomy
zakresu
odpowiedzialności
przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Posiada ukształtowaną
postawę zmierzającą do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Prowadzi rzeczową
dyskusję. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

publicznego.
Student jest świadomy
zakresu
odpowiedzialności
przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Posiada ukształtowaną
postawę zmierzającą do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Prowadzi rzeczową
dyskusję, prezentuje
własne stanowisko i
rozumie stanowiska
odmienne. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy i wykazuje się
świadomością wagi
przestrzegania prawa.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

90

48

Egzamin/zaliczenie

6

6

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

44

86

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150 h / 6 ECTS

150 h / 6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

96 h / 3,84 ECTS

54 h / 2,16 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−

Gronkiewicz-Waltz H., Wierzbowski M. (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo
LexisNexis Warszawa 2017.
− Olszewski J., (red.), Publiczne prawo gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa 2015.
− Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−

Brzezińska-Rawa A., Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2018.
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−

Brzezińska-Rawa A., Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym, TNOiK
Dom Organizatora, Toruń 2009.
− Gacka-Asiweicz A., Prawo gospodarcze publiczne w pigułce, C.H. Beck, Warszawa 2015.
− Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
− Miaskowska -Daszkiewicz K., Pal R. M., Prawo publiczne gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2018.
− Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2018.
− Zdyb M., Wspólnotowe i polskie prawo publiczne gospodarcze, tom I i II, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− Aktualne komentarze do aktów prawnych, wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
− Wiadomości ze stron internetowych: www.knf.gov.pl
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

HISTORIA USTROJU I PRAWA POLSKIEGO
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowego
4
I/1
dr Ireneusz Maj
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

2

47

8

2

26

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

16

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna historię ustroju państwa polskiego oraz historię polskiego prawa karnego i
cywilnego.

K_W06

P_W02

Wymienia, opisuje i charakteryzuje historyczne źródła prawa polskiego.

K_W07

P_W03

Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa polskiego.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Stosuje przepisy obowiązujące z uwzględnieniem historycznego kontekstu prawa.

K_U01

P_U02

Analizuje wydarzenia i procesy historyczne dokonujące się w prawie oraz dostrzega
ewolucję urządzeń prawnych.

K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Pracuje samodzielnie nad zagadnieniami prawnymi wykazując się systematycznością i
rzetelnością. Wykazuje zrozumienie dla różnych postaw w życiu publicznym i

K_K01
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prywatnym. Zachowuje ostrożność w ocenie zdarzeń mających wpływ na życie
publiczne.
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W1,2

Geneza państwa polskiego - ustrój plemienno-rodowy słowiańszczyzny na ziemiach
polskich.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W3,4

Ustrój państwa polskiego w okresie piastowskim.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W5

Geneza demokracji szlacheckiej w Polsce

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W6

Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

W7

Podstawowe instytucje prawa karnego i cywilnego dawnej Polski.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1

Historia konstytucjonalizmu polskiego. Podstawowe zasady ustrojowe wg konstytucji
z 1791 r., 1807 r., 1921 r.,

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw2

Historia konstytucjonalizmu polskiego. Podstawowe zasady ustrojowe wg konstytucji z
1935 r., 1952 r.,

P_U01; P_U02;
P_K01

Ćw3

Polskie prawo karne i cywilne w XX w.

P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U02

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student potrafi opisać mechanizmy tworzenia się prawa w jego kontekście
historycznym i społecznym i potrafi posługiwać się siatką pojęć właściwych
dla języka prawnego, definiować podstawowe instytucje prawne w ich
historycznym kształcie.
Umiejętności:
Posiada umiejętność wyjaśniania genezy i celu konkretnych rozwiązań
prawnych, dokonywania egzegezy prostych tekstów prawnych (ustnie i
pisemnie), rozpoznaje problem prawny i umiejętnie proponuje jego
rozwiązanie, potrafić uzasadnić merytorycznie swoje stanowisko w dyskusji
i zastosować do zagadnień współczesnych wykładnię historyczną

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Analiza tekstów źródłowych,
interpretacja aktów
prawnych, udział
w dyskusji

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie i akceptuje postrzeganie prawa jako wypadkowej potrzeb danej
społeczności, rozumieć zależność między nim, a postawami etycznymi w

Obserwacja i ocena studenta,
aktywność
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niej obecnymi. Rozumie i krytycznie odnosi się do prezentowanych
rozwiązań prawnych, akceptuje różnorodność opinii naukowych na temat
instytucji i zjawisk prawnych.
Metody weryfikacji:
Zliczenie w formie: testu i pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie przedstawia
informacji z zakresu
funkcjonujących w
poszczególnych
okresach historycznych
modeli prawnych; nie
opisuje funkcji i roli jaką
wówczas realizowała
oraz zadań jakie były jej
przypisane.
Nie przywołuje
wiadomości dotyczące
modelu prawnego i
zasad jego
funkcjonowania
w kontekście
uwarunkowań
ustrojowych,
politycznych i
społecznych
poszczególnych okresów
historycznych.
Nie wymienia i nie
charakteryzuje etapy
procesu kształtowania
się ustroju administracji
centralnej
i terytorialnej na
ziemiach polskich,
począwszy od czasów
panowania Stanisława
Augusta, poprzez okresie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student przedstawia
informacje z zakresu
funkcjonujących w
poszczególnych
okresach historycznych
modeli prawa; opisuje
funkcje i rolę jaką
wówczas realizowała
oraz zadań jakie były jej
przypisane.
Przywołuje wiadomości
dotyczące modelu
prawnego i zasad jej
funkcjonowania
w kontekście
uwarunkowań
ustrojowych,
politycznych i
społecznych
poszczególnych okresów
historycznych.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:
Student przedstawia w
większości szczegółowo
informacje z zakresu
funkcjonujących w
poszczególnych
okresach historycznych
modeli administracji;
opisuje funkcje i rolę
jaką wówczas
realizowała oraz zadań
jakie były jej przypisane.
Przywołuje wiadomości
dotyczące modelu
prawnego i zasad jej
funkcjonowania
w kontekście
uwarunkowań
ustrojowych,
politycznych i
społecznych
poszczególnych okresów
historycznych.
Wymienia i
charakteryzuje etapy
procesu kształtowania
się ustroju administracji
centralnej
i terytorialnej na
ziemiach polskich.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student przedstawia w
stopniu rozszerzonym i
kompleksowo
różnorodne informacje z
zakresu funkcjonujących
w poszczególnych
okresach historycznych
modeli prawa; opisuje
funkcje i rolę jaką
wówczas realizowała
oraz zadań jakie były jej
przypisane.
Przywołuje wiadomości
dotyczące modelu
prawnego i zasad jej
funkcjonowania
w kontekście
uwarunkowań
ustrojowych,
politycznych i
społecznych
poszczególnych okresów
historycznych.
Wymienia i
charakteryzuje etapy
procesu kształtowania
się ustroju administracji
centralnej
i terytorialnej na
ziemiach polskich,
począwszy od czasów
panowania Stanisława
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rozbiorów, II
Rzeczypospolitej i
Polski Ludowej, okresu
bezpośrednio
poprzedzającego
wprowadzenie obecnie
obowiązującego modelu
polskiego prawa.

P_U01
P_U02

P_K01

Student nie potrafi
prawidłowo stosować
podstawowego pojęcia
przedmiotu. Nie
analizuje genezy
ustrojowej organów
prawnych państwa i
relacje w sferze
wzajemnych stosunków
miedzy głównymi
organami państwa. Nie
analizuje i nie
interpretuje relacje w
sferze wzajemnych
stosunków miedzy
głównymi organami
państwa. Student nie
przedstawia zdobytych
wiadomości w dyskusji.

Student nie posiada
umiejętności
poprawnego
formułowania myśli i
poglądów oraz ich
racjonalnego
uzasadniania z
wykorzystaniem
znajomości historii
ustroju i prawa
polskiego.

Augusta, poprzez okresie
rozbiorów, II
Rzeczypospolitej i Polski
Ludowej, okresu
bezpośrednio
poprzedzającego
wprowadzenie obecnie
obowiązującego modelu
polskiego prawa.

Student prawidłowo
stosuje podstawowe
pojęcia przedmiotu.
Analizuje genezę
ustrojową organów
prawnych państwa i
relacje w sferze
wzajemnych stosunków
miedzy głównymi
organami państwa

Student posiada
umiejętność poprawnego
formułowania myśli i
poglądów oraz ich
racjonalnego
uzasadniania.

Student prawidłowo
stosuje i wyjaśnia
dylematy pojęcia
przedmiotu. Analizuje
ogólnie i większości
wyczerpująco genezę
ustrojową organów
prawnych państwa i
relacje w sferze
wzajemnych stosunków
miedzy głównymi
organami państwa.
Analizuje i interpretuje
relacje w sferze
wzajemnych stosunków
miedzy głównymi
organami państwa.

Student prawidłowo
stosuje różnorodne
pojęcia przedmiotu.
Analizuje kompleksowo
genezę ustrojową
organów prawnych
państwa i relacje w
sferze wzajemnych
stosunków miedzy
głównymi organami
państwa. Analizuje i
interpretuje relacje w
sferze wzajemnych
stosunków miedzy
głównymi organami
państwa. Student
przedstawia zdobyte
wiadomości w dyskusji.

Student posiada
umiejętność poprawnego
formułowania myśli i
poglądów oraz ich
racjonalnego
uzasadniania z
wykorzystaniem
znajomości historii
ustroju i prawa
polskiego. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

Student posiada
umiejętność poprawnego
formułowania myśli i
poglądów oraz ich
racjonalnego
uzasadniania z
wykorzystaniem
znajomości historii
ustroju i prawa
polskiego. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy. Wykazuje się
świadomością postawy
odpowiedzialności
społecznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

45

66

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Udział w konsultacjach
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

47 h / 1,88 ECTS

26 h / 1,04 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. (2010): Historia ustroju i prawa polskiego. Wyd. 6., LexisNexis, Warszawa
2/ Seidler G.L, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2010
3/ Maciejewski T. Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Beck, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Chwalba A., (red.) (2008): Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych , Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa
2/ Karabowicz A., Stus M., Żurek M., redakcja (2004): Historia prawa w Polsce i w Europie. Kazusy, Zakamycze, Kraków
Inne materiały dydaktyczne:
− materiały źródłowe zalecane przez prowadzącego, informacje ze stron www.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO RZYMSKIE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

kierunkowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

4
I/2
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Praca w grupach, analiza aktów prawnych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student rozumie i poprawnie interpretuje instytucje rzymskiego prawa prywatnego.
Student zna mechanizmy tworzenia prawa w kontekście historycznym, społecznym i
politycznym. student uznaje prawo rzymskie jako jedno z podstawowych źródeł
europejskiej kultury prawnej.

K_W07

P_W02

Student zna instytucje prawne i terminy oraz pojęcia recypowane do współczesnych
systemów prawnych i przede wszystkim do polskiego systemu prawa. Student
rozpoznaje
podstawy
źródłowe
antycznego
prawa
rzymskiego
oraz
wczesnośredniowiecznego prawa rzymskobizantyńskiego. Student potrafi definiować i
wyjaśniać podstawowe instytucje prawne w ich historycznym kształcie.

K_W08
K_W11

Umiejętności:
P_U01

Student jest przygotowany do przyszłej i pogłębionej egzegezy rzymskich tekstów
prawnych.

K_U11
K_U13

P_U02

Student rozpoznaje rzymski problem prawny i potrafi zaproponować - przynajmniej
jedno z możliwych - rozwiązań.

K_U15
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P_U03

Student dostrzega związki współczesnych pojęć i terminów prawniczych z prawem
rzymskim i terminologią łacińską.

K_U12
K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie historii i
recepcji prawa rzymskiego w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia współczesnych
tekstów prawnych, a także procesów tworzenia i stosowania prawa.

K_K01

P_K02

Student ma świadomość wpływu rzymskiego prawa na kształtowanie się pojęć i
instytucji współczesnego prawa europejskiego.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1,2,3

Źródła prawa rzymskiego.
Prawo osobowe.

Ćw4,5

Prawo rzeczowe.
Zobowiązania (część ogólna i szczególna).

Ćw6,7,8

Prawo spadkowe.
Elementy rzymskiego procesu cywilnego.

Ćw9,10,11

Kazusy z prawa rzymskiego z odniesieniem do prawa polskiego.
Recepcja rzymskiej terminologii prawniczej w prawie polskim.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student rozumie i poprawnie interpretuje instytucje rzymskiego prawa
prywatnego. Student zna mechanizmy tworzenia prawa w kontekście
historycznym, społecznym i politycznym. student uznaje prawo rzymskie
jako jedno z podstawowych źródeł europejskiej kultury prawnej.
Student zna instytucje prawne i terminy oraz pojęcia recypowane do
współczesnych systemów prawnych i przede wszystkim do polskiego
systemu prawa. Student rozpoznaje podstawy źródłowe antycznego prawa
rzymskiego oraz wczesnośredniowiecznego prawa rzymskobizantyńskiego.
Student potrafi definiować i wyjaśniać podstawowe instytucje prawne w ich
historycznym kształcie.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Student jest przygotowany do przyszłej i pogłębionej egzegezy rzymskich
tekstów prawnych.
Student rozpoznaje rzymski problem prawny i potrafi zaproponować przynajmniej jedno z możliwych - rozwiązań.
Student dostrzega związki współczesnych pojęć i terminów prawniczych z
prawem rzymskim i terminologią łacińską.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
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P_K01
P_K02

Student rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie
historii i recepcji prawa rzymskiego w celu właściwego tłumaczenia i
rozumienia współczesnych tekstów prawnych, a także procesów tworzenia i
stosowania prawa.
Student ma świadomość wpływu rzymskiego prawa na kształtowanie się pojęć
i instytucji współczesnego prawa europejskiego.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie rozumie i nie
poprawnie interpretuje
instytucje rzymskiego
prawa prywatnego.
Student nie zna
mechanizmy tworzenia
prawa w kontekście
historycznym,
społecznym i
politycznym. student
uznaje prawo rzymskie
jako jedno z
podstawowych źródeł
europejskiej kultury
prawnej.
Student nie zna
instytucje prawne i
terminy oraz pojęcia
recypowane do
współczesnych
systemów prawnych i
przede wszystkim do
polskiego systemu
prawa. Student nie
rozpoznaje podstawy
źródłowe antycznego
prawa rzymskiego oraz
wczesnośredniowieczneg
o prawa
rzymskobizantyńskiego.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student rozumie w
stopniu podstawowym i
poprawnie interpretuje
instytucje rzymskiego
prawa prywatnego.
Student zna mechanizmy
tworzenia prawa w
kontekście
historycznym,
społecznym i
politycznym. student
uznaje prawo rzymskie
jako jedno z
podstawowych źródeł
europejskiej kultury
prawnej.
Student zna instytucje
prawne i terminy oraz
pojęcia recypowane do
współczesnych
systemów prawnych i
przede wszystkim do
polskiego systemu
prawa.

Student rozumie i
poprawnie interpretuje
instytucje rzymskiego
prawa prywatnego.
Student zna mechanizmy
tworzenia prawa w
kontekście
historycznym,
społecznym i
politycznym. student
uznaje prawo rzymskie
jako jedno z
podstawowych źródeł
europejskiej kultury
prawnej.
Student zna instytucje
prawne i terminy oraz
pojęcia recypowane do
współczesnych
systemów prawnych i
przede wszystkim do
polskiego systemu
prawa. Student
rozpoznaje podstawy
źródłowe antycznego
prawa rzymskiego oraz
wczesnośredniowieczneg
o prawa
rzymskobizantyńskiego.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student rozumie i
poprawnie interpretuje
instytucje rzymskiego
prawa prywatnego.
Student zna mechanizmy
tworzenia prawa w
kontekście
historycznym,
społecznym i
politycznym. student
uznaje prawo rzymskie
jako jedno z
podstawowych źródeł
europejskiej kultury
prawnej.
Student zna instytucje
prawne i terminy oraz
pojęcia recypowane do
współczesnych
systemów prawnych i
przede wszystkim do
polskiego systemu
prawa. Student
rozpoznaje podstawy
źródłowe antycznego
prawa rzymskiego oraz
wczesnośredniowieczneg
o prawa
rzymskobizantyńskiego.
Student potrafi
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definiować i wyjaśniać
podstawowe instytucje
prawne w ich
historycznym kształcie.

Student nie potrafi
definiować i wyjaśniać
podstawowe instytucje
prawne w ich
historycznym kształcie.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie jest
przygotowany do
przyszłej i pogłębionej
egzegezy rzymskich
tekstów prawnych.
Student nie rozpoznaje
rzymski problem prawny
i potrafi zaproponować przynajmniej jedno z
możliwych - rozwiązań.
Student nie dostrzega
związki współczesnych
pojęć i terminów
prawniczych z prawem
rzymskim i terminologią
łacińską.

P_K01
P_K02

Student nie rozumie
potrzeby dalszego,
samodzielnego
kształcenia się w
zakresie historii i recepcji
prawa rzymskiego w celu
właściwego tłumaczenia
i rozumienia
współczesnych tekstów
prawnych, a także
procesów tworzenia i
stosowania prawa.
Student nie ma
świadomości wpływu
rzymskiego prawa na
kształtowanie się pojęć i
instytucji współczesnego
prawa europejskiego.

Student jest
przygotowany w stopniu
podstawowym do
przyszłej i pogłębionej
egzegezy rzymskich
tekstów prawnych.
Student rozpoznaje
rzymski problem prawny
i potrafi zaproponować przynajmniej jedno z
możliwych - rozwiązań.

Student rozumie w
stopniu podstawowym
potrzebę dalszego,
samodzielnego
kształcenia się w
zakresie historii i recepcji
prawa rzymskiego w celu
właściwego tłumaczenia
i rozumienia
współczesnych tekstów
prawnych, a także
procesów tworzenia i
stosowania prawa.

Student jest
przygotowany do
przyszłej i pogłębionej
egzegezy rzymskich
tekstów prawnych.
Student rozpoznaje
rzymski problem prawny
i potrafi zaproponować przynajmniej jedno z
możliwych - rozwiązań.
Student dostrzega
związki współczesnych
pojęć i terminów
prawniczych.

Student rozumie potrzebę
dalszego, samodzielnego
kształcenia się w
zakresie historii i recepcji
prawa rzymskiego w celu
właściwego tłumaczenia
i rozumienia
współczesnych tekstów
prawnych, a także
procesów tworzenia i
stosowania prawa.

Student jest
przygotowany do
przyszłej i pogłębionej
egzegezy rzymskich
tekstów prawnych.
Student rozpoznaje
rzymski problem prawny
i potrafi zaproponować przynajmniej jedno z
możliwych - rozwiązań.
Student dostrzega
związki współczesnych
pojęć i terminów
prawniczych z prawem
rzymskim i terminologią
łacińską.
Student rozumie potrzebę
dalszego, samodzielnego
kształcenia się w
zakresie historii i recepcji
prawa rzymskiego w celu
właściwego tłumaczenia
i rozumienia
współczesnych tekstów
prawnych, a także
procesów tworzenia i
stosowania prawa.
Student ma świadomość
wpływu rzymskiego
prawa na kształtowanie
się pojęć i instytucji
współczesnego prawa
europejskiego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem

---

---
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zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Dębiński A. (2011): Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa
Mróz-Krysta, Dominika Prawo rzymskie, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Bojarski W., Sokala A., Dajczak W. (2007): Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego. TNOiK , Toruń
Gajda E., Lubińska B. (2014): Łacińska terminologia prawnicza Ignorantia iuris nocet, TNOiK,Toruń
Kolańczyk K. (2013): Prawo rzymskie. Zaktualizował Jan Kodrębski, wyd. 5 zm., Lexis Nexis, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:
− brak
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POWSZECHNA HISTORIA USTROJU I PRAWA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

kierunkowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

4
I/2
Dr Ireneusz Maj
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

33

8

3

19

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

8

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład
Ćwiczenia klasyczne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

P_W01

Zna historię ustroju państw cywilizacji Zachodu. Zna historię instytucji prawa sądowego
cywilizacji Zachodu.

K_W06

P_W02

Wymienia, opisuje i charakteryzuje historyczne źródła prawa.

K_W07
K_W09

Wiedza:

Umiejętności:
P_U01

Posługuję się podstawowymi pojęciami z zakresu historii państwa i prawa. Analizuje
wydarzenia i procesy historyczne dokonujące się w prawie oraz dostrzega ewolucję
urządzeń prawnych. Stosuje przepisy obowiązujące z uwzględnieniem historycznego
kontekstu prawa.

K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01

Pracuje samodzielnie nad zagadnieniami prawnymi wykazując się systematycznością i
rzetelnością. Wykazuje zrozumienie dla różnych postaw w życiu publicznym i

K_K01
K_K08
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prywatnym. Zachowuje ostrożność w ocenie zdarzeń mających wpływ na życie
publiczne.
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:

W1,2

Geneza państwa i prawa - różne teorie dotyczące pochodzenia państwa (m.in. teorie
naturalnego rozwoju, podboju, umowy społecznej czy rozpadu wspólnoty rodowej)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W3,4

Państwo i prawo w starożytnym Egipcie i Mezopotamii.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W5,6

Państwo i prawo w starożytnej Sparcie i Atenach.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W7,8

Ustrój państwa rzymskiego w okresie monarchii, republiki i cesarstwa

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

Istota i charakter państwa i prawa w okresie feudalnym (monarchia patrymonialna,
stanowa i absolutna we Francji, Anglii, Niemczech i Rosji).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W9

Lp.

Ćw1

Ćw2

Ćw3

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:
Podstawowe zasady konstytucyjne: suwerenność Narodu, podział lub jednolitość oraz
przedstawicielski charakter władz (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) - ich
wybór, organizacja i kompetencje, jednolity lub złożony(federalny) charakter państwa,
państwo prawa, pozycja jednostki w państwie i ochrona praw człowieka i obywatela ich geneza i kształt w wybranych ustrojach konstytucyjnych: Francja
(1791,1814),Niemcy (1919), Stany Zjednoczone (1787), Wielka Brytania
. Geneza, systematyka i zasady nowożytnych kodyfikacji prawa cywilnego i karnego
(Landrecht pruski - 1794, Kodeks Napoleona - 1804, Austriacki Kodeks Cywilny - 1811,
Niemiecki Kodeks Cywilny- 1896, Francuski Kodeks Karny - 1810, Niemiecki Kodeks
Karny - 1871, Rosyjski Kodeks Karny - 1903).
Geneza, systematyka i zasady nowożytnych kodyfikacji procedury karnej i cywilnej
(Francuska Procedura Cywilna - 1806, Rosyjska Ustawa Postępowania Karnego 1864).
Geneza i zasady cywilnego i karnego prawa angielskiego

P_U01; P_K01

P_U01; P_K01

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student ma pogłębioną wiedzę o rozwoju systemów prawnych w
poszczególnych państwach od czasów antycznych do XX w. Student ma
pogłębioną wiedzę o wykształceniu się w procesie historycznym w
poszczególnych państwach różnych rodzajów instytucji prawnych. Student
dogłębnie zna podstawowe etapy rozwoju języka prawnego i prawniczego,
rodowód różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych odpowiadających
poszczególnym gałęziom prawa i dyscyplinom prawniczym. Definiuje
podstawowe instytucje prawne w ich historycznym rozwoju. Student ma
pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących
struktur i funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno –
politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian
w przeszłości i obecnie. – Student ma podstawową wiedzę o historycznym

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

Test wiedzy, praca pisemna
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rozwoju najważniejszych teorii myśli społeczno – politycznej i prawnej, które
towarzyszyły przemianom w prawie sądowym państw europejskich.
Umiejętności:

P_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno –
prawne w zakresie nauk prawnych w ich rozwoju historycznym w
poszczególnych państwach od czasów antycznych po wiek XX. Student
posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk
społecznego oddziaływania instytucji publicznych i społeczno – politycznych
w ich rozwoju historycznym w poszczególnych państwach od czasów
antycznych po wiek XX. Student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, takich jak referaty,
prezentacje multimedialne, dotyczących historycznego rozwoju instytucji
prawnych i prawno-ustrojowych w poszczególnych państwach od czasów
antycznych po wiek XX.

Ćwiczenia pisemne,
interpretacja aktów prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje
samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do
tych działań

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin w formie: test wiedzy, praca pisemna
Kryteria oceniania:
Zaliczenie wykładu: test wiedzy
✓ Test
wiedzy
test
zbudowany
z
50%
pytań
zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
− 40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia sie

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie ma wiedzy o
rozwoju systemów
prawnych w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych do XX w.
Student nie ma wiedzy o
wykształceniu się w
procesie historycznym w
poszczególnych
państwach różnych
rodzajów instytucji
prawnych. Student nie
zna podstawowych

Student ma podstawową
wiedzę o rozwoju
systemów prawnych w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych do XX w.
Student ma podstawową
wiedzę o wykształceniu
się w procesie
historycznym w
poszczególnych
państwach różnych
rodzajów instytucji
prawnych. Student zna

Student ma pogłębioną
wiedzę o rozwoju
systemów prawnych w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych do XX w.
Student ma pogłębioną
wiedzę o wykształceniu
się w procesie
historycznym w
poszczególnych
państwach różnych
rodzajów instytucji
prawnych. Student

Student ma pogłębioną
wiedzę o rozwoju
systemów prawnych w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych do XX w.
Student ma pogłębioną
wiedzę o wykształceniu
się w procesie
historycznym w
poszczególnych
państwach różnych
rodzajów instytucji
prawnych. Student
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etapów rozwoju języka
prawnego i prawniczego,
rodowód różnorodnych
instytucji i konstrukcji
prawnych
odpowiadających
poszczególnym gałęziom
prawa i dyscyplinom
prawniczym. Nie
definiuje podstawowe
instytucje prawne w ich
historycznym rozwoju.
Student nie ma wiedzy o
procesach zmian
regulacji prawnych
dotyczących struktur i
funkcjonowania
instytucji publicznych
oraz społeczno –
politycznych, a także o
przyczynach, przebiegu i
konsekwencjach tych
zmian w przeszłości i
obecnie. Student nie ma
podstawowej wiedzy o
historycznym rozwoju
najważniejszych teorii
myśli społeczno –
politycznej i prawnej,
które towarzyszyły
przemianom w prawie
sądowym państw
europejskich.

P_U01

Student nie potrafi
prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać zjawiska
społeczno – prawne w
zakresie nauk prawnych
w ich rozwoju
historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student nie posiada
umiejętności rozumienia
i dogłębnego
analizowania zjawisk
społecznego
oddziaływania instytucji
publicznych i społeczno
– politycznych w ich
rozwoju historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student nie posiada
pogłębioną umiejętność

podstawowe etapy
rozwoju języka
prawnego i prawniczego,
rodowód różnorodnych
instytucji i konstrukcji
prawnych
odpowiadających
poszczególnym gałęziom
prawa i dyscyplinom
prawniczym.

Student potrafi
prawidłowo wyjaśniać
zjawiska społeczno –
prawne w zakresie nauk
prawnych w ich rozwoju
historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student posiada
podstawową umiejętność
rozumienia i dogłębnego
analizowania zjawisk
społecznego
oddziaływania instytucji
publicznych i społeczno
– politycznych w ich
rozwoju historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.

dogłębnie zna
podstawowe etapy
rozwoju języka
prawnego i prawniczego,
rodowód różnorodnych
instytucji i konstrukcji
prawnych
odpowiadających
poszczególnym gałęziom
prawa i dyscyplinom
prawniczym. Definiuje
podstawowe instytucje
prawne w ich
historycznym rozwoju.
Student ma pogłębioną
wiedzę o procesach
zmian regulacji
prawnych dotyczących
struktur i
funkcjonowania
instytucji publicznych
oraz społeczno –
politycznych, a także o
przyczynach, przebiegu i
konsekwencjach tych
zmian w przeszłości i
obecnie.

dogłębnie zna
podstawowe etapy
rozwoju języka
prawnego i prawniczego,
rodowód różnorodnych
instytucji i konstrukcji
prawnych
odpowiadających
poszczególnym gałęziom
prawa i dyscyplinom
prawniczym. Definiuje
podstawowe instytucje
prawne w ich
historycznym rozwoju.
Student ma pogłębioną
wiedzę o procesach
zmian regulacji
prawnych dotyczących
struktur i
funkcjonowania
instytucji publicznych
oraz społeczno –
politycznych, a także o
przyczynach, przebiegu i
konsekwencjach tych
zmian w przeszłości i
obecnie. – Student ma
podstawową wiedzę o
historycznym rozwoju
najważniejszych teorii
myśli społeczno –
politycznej i prawnej,
które towarzyszyły
przemianom w prawie
sądowym państw
europejskich.

Student potrafi w stopniu
wyższym prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać zjawiska
społeczno – prawne w
zakresie nauk prawnych
w ich rozwoju
historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student posiada
umiejętność rozumienia i
dogłębnego
analizowania zjawisk
społecznego
oddziaływania instytucji
publicznych i społeczno
– politycznych w ich
rozwoju historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student posiada
pogłębioną umiejętność

Student potrafi
dogłębnie, prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać zjawiska
społeczno – prawne w
zakresie nauk prawnych
w ich rozwoju
historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student posiada
umiejętność rozumienia i
dogłębnego
analizowania zjawisk
społecznego
oddziaływania instytucji
publicznych i społeczno
– politycznych w ich
rozwoju historycznym w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student posiada
pogłębioną umiejętność
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przygotowania
wystąpień ustnych w
języku polskim, takich
jak referaty, prezentacje
multimedialne,
dotyczących
historycznego rozwoju
instytucji prawnych i
prawno-ustrojowych w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.

P_K01

Student nie ma
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, nie
dokonuje samooceny
własnych kwalifikacji,
nie doskonali swoich
umiejętności, nie
wyznacza kierunki
własnego rozwoju i
kształcenia, a także nie
rozumie potrzeby
ciągłego dokształcania
zawodowego i rozwoju
osobistego innych osób
nie inspirując ich do tych
działań

przygotowania
wystąpień ustnych.

Student ma podstawową
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, dokonuje
podstawowej samooceny
własnych kwalifikacji,
doskonali swoje
umiejętności, wyznacza
kierunki własnego
rozwoju i kształcenia, a
także rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania
zawodowego.

Student ma wysoką
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, dokonuje
samooceny własnych
kwalifikacji, doskonali
swoje umiejętności,
wyznacza kierunki
własnego rozwoju i
kształcenia, a także
rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania
zawodowego i rozwoju
osobistego.

przygotowania
wystąpień ustnych w
języku polskim, takich
jak referaty, prezentacje
multimedialne,
dotyczących
historycznego rozwoju
instytucji prawnych i
prawno-ustrojowych w
poszczególnych
państwach od czasów
antycznych po wiek XX.
Student ma wysoką i
dogłębną świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, dokonuje
samooceny własnych
kwalifikacji, doskonali
swoje umiejętności,
wyznacza kierunki
własnego rozwoju i
kształcenia, a także
rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania
zawodowego i rozwoju
osobistego innych osób
inspirując je do tych
działań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

59

73

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

33 h / 1,32 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Katarzyna Sójka-Zielińska Historia prawa, wyd. XIII zmienione, Warszawa 2001 r.
2. Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodnich. Zarys wykładu, Wyd. II rozszerzone, Warszawa 2007
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3. Michał Sczaniecki Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione,
Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Michał Sczaniecki Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej [poszerzenie i oprac. Marek Wąsowicz],
Warszawa 1996
2. Grażyna Bałtruszajtys, Jerzy Kolarzowski, Marzenna Paszkowska, Karol Rajewski Wybór źródeł do historii prawa
sądowego czasów nowożytnych, wyd. II zmienione, Warszawa 2002
Inne materiały dydaktyczne:
− materiały źródłowe zalecane przez prowadzącego, informacje ze stron www.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo/studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
4
I/2
Dr Agata Kołodziejska
Treści przedmiotu prawo konstytucyjne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

63

16

3

35

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

16

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Ćwiczenia, analiza przypadku

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

posiada wiedzę na temat wolności i praw człowieka na gruncie Konstytucji RP, a także
aktów prawa międzynarodowego i unijnego, w szczególności Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

K_W04

P_W02

posiada wiedzę na temat funkcjonowania krajowych i unijnych środków proceduralnych
służących ochronie statusu jednostki

K_W10

Umiejętności:
P_U01

posiada umiejętność samodzielnej analizy krajowych i unijnych aktów prawnych
odnoszących się do statusu jednostki

K_U15
K_U16

P_U02

posiada umiejętność samodzielnej analizy orzecznictwa sądów, Trybunału
Konstytucyjnego, a także międzynarodowych organów sądowniczych zajmujących się
ochroną praw człowieka

K_U08
K_U16
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Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi identyfikować problemy praktyczne z zakresu ochrony praw człowieka, a także
proponować rozwiązania tych problemów

K_K01

P_K02

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Potrafi
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K04
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład/Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1

Historia i filozofia praw człowieka; Generacje praw człowieka, Prawa człowieka w
Konstytucji RP.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw2

Katalog praw i wolności człowieka: prawa i wolności osobiste i polityczne; prawa
gospodarcze, socjalne i kulturalne; obowiązki obywatela.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw3

Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka: ONZ, Międzynarodowy Trybunał
Karny, Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w Jugosławii.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw4

Systemy regionalne: Rada Europy, KBWE (OBWE).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw5

Prawa Człowieka w dokumentach Unii Europejskiej; Krajowe i międzynarodowe
mechanizmy kontroli praw człowieka: instytucje ombudsmańskie Rady Europy i Unii
Europejskiej.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw6

Organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka; Uchodźcy i ich prawa w
dokumentach międzynarodowych i prawie polskim.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student prezentuje rozszerzone informacje z zakresu ochrony praw i wolności
człowieka i obywatela w RP oraz na świecie.
Omawia zagadnienia podstaw konstytucyjnej ochrony praw człowieka i
dogmatyki praw człowieka w RP, z elementarnymi koncepcjami dotyczącymi
historycznego oraz współczesnego rozumienia praw i wolności człowieka.
Wyjaśnia znaczenie ochrony praw człowieka jako podstawowej zasady
poprawności funkcjonowania służb państwowych we współczesnym
społeczeństwie demokratycznym, posiada wiedzę z zakresu konstytucyjnych
środków ochrony praw człowieka.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania i zastosowania
norm dotyczących ochrony praw i wolności człowieka i obywatela na
płaszczyźnie prawa konstytucyjnego, europejskiego i międzynarodowego.

Test wiedzy, analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość dalszego dokształcania się w obszarze ochrony praw

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
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P_K02

i wolności człowieka i obywatela.
Wyraża własne stanowisko, stosuje dobrze dobraną argumentację w dyskusji
dotyczącej praw i wolności człowieka i obywatela.

udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna rozszerzonych
informacji z zakresu ochrony
praw i wolności człowieka i
obywatela w RP oraz na
świecie.
Nie omawia zagadnienia
podstaw konstytucyjnej
ochrony praw człowieka i
dogmatyki praw człowieka w
RP, z elementarnymi
koncepcjami dotyczącymi
historycznego oraz
współczesnego rozumienia
praw i wolności człowieka.
Nie wyjaśnia znaczenia
ochrony praw człowieka jako
podstawowej zasady
poprawności funkcjonowania
służb państwowych we
współczesnym społeczeństwie
demokratycznym, nie posiada
wiedzy z zakresu
konstytucyjnych środków
ochrony praw człowieka.

P_U01
P_U02

Student nie posiada
umiejętności praktycznego
wykorzystania i zastosowania
norm dotyczących ochrony
praw i wolności człowieka i
obywatela na płaszczyźnie
prawa konstytucyjnego,
europejskiego i
międzynarodowego.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student zna i
wykazuje rozszerzone
informacje z zakresu
ochrony praw i
wolności człowieka i
obywatela w RP oraz
na świecie.
Omawia zagadnienia
podstaw
konstytucyjnej
ochrony praw
człowieka i dogmatyki
praw człowieka w RP,
z elementarnymi
koncepcjami
dotyczącymi
historycznego oraz
współczesnego
rozumienia praw i
wolności człowieka.

Student posiada
umiejętność
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
dotyczących ochrony
praw i wolności
człowieka.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student zna kluczowe
rozszerzone
informacje z zakresu
ochrony praw i
wolności człowieka i
obywatela w RP oraz
na świecie.
Omawia zagadnienia
podstaw
konstytucyjnej
ochrony praw
człowieka i dogmatyki
praw człowieka w RP,
z elementarnymi
koncepcjami
dotyczącymi
historycznego oraz
współczesnego
rozumienia praw i
wolności człowieka.
Wyjaśnia znaczenie
ochrony praw
człowieka jako
podstawowej zasady
poprawności
funkcjonowania służb
państwowych we
współczesnym
społeczeństwie
demokratycznym.

Student posiada
umiejętność
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
dotyczących ochrony
praw i wolności
człowieka i obywatela
na płaszczyźnie prawa
konstytucyjnego.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student zna bogate,
zaawansowane i
rozszerzone informacje
z zakresu ochrony
praw i wolności
człowieka i obywatela
w RP oraz na świecie.
Omawia zagadnienia
podstaw
konstytucyjnej
ochrony praw
człowieka i dogmatyki
praw człowieka w RP,
z elementarnymi
koncepcjami
dotyczącymi
historycznego oraz
współczesnego
rozumienia praw i
wolności człowieka.
Wyjaśnia znaczenie
ochrony praw
człowieka jako
podstawowej zasady
poprawności
funkcjonowania służb
państwowych we
współczesnym
społeczeństwie
demokratycznym,
posiada wiedzę z
zakresu
konstytucyjnych
środków ochrony praw
człowieka.
Student posiada
umiejętność
praktycznego
wykorzystania i
zastosowania norm
dotyczących ochrony
praw i wolności
człowieka i obywatela
na płaszczyźnie prawa
konstytucyjnego,
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P_K01
P_K02

Student nie ma świadomości
dalszego dokształcania się w
obszarze ochrony praw i
wolności człowieka i
obywatela.
Nie wyraża własnego
stanowiska, nie stosuje dobrze
dobranej argumentacji w
dyskusji dotyczącej praw i
wolności człowieka i
obywatela.

Student ma
świadomość dalszego
dokształcania się w
obszarze ochrony
praw i wolności
człowieka i obywatela.
Wyraża własne
stanowisko, stosuje
dobrze dobraną
argumentację.

Student ma
świadomość dalszego
dokształcania się w
obszarze ochrony
praw i wolności
człowieka i obywatela.
Wyraża własne
stanowisko, stosuje
dobrze dobraną
argumentację w
dyskusji dotyczącej
praw i wolności
człowieka.

europejskiego i
międzynarodowego.
Student ma
świadomość dalszego
dokształcania się w
obszarze ochrony praw
i wolności człowieka i
obywatela.
Wyraża własne
stanowisko, stosuje
dobrze dobraną
argumentację w
dyskusji dotyczącej
praw i wolności
człowieka i obywatela.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

60

32

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

29

57

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

63 h / 2,52 ECTS

35 h / 1,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Balcerzak M., Sykuna S., (red.) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2010.
− Chmaj M., (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
− Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
− Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., C.H. Beck, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Jakubowska-Branicka, I (red.), Prawa człowieka. Tolerancja i jej granice, Wyd. ISNS UW, Warszawa 2002.
− Koba L., Wacławczyk W., (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer Polska 2009.
− Kuźniar, R., Prawa człowieka, rozdziały: Ewolucja koncepcji ochrony praw człowieka, Prawa człowieka w systemie ONZ,
System Rady Europy, Polityka i prawa człowieka: proces KBWE (OBWE), Organizacje pozarządowe i ochrona praw
człowieka, Warszawa 2000.
− Michalska A., Komitet Praw Człowieka, Wyd. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1994, ss. 11-91.
− Nowicki, M.. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa 1992, ss. 11-126.
− Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Wolters Kluwer, Kraków 1999.
Inne materiały dydaktyczne:
− zalecane wiadomości ze stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:

PRAKTYCZNY

Nazwa specjalności:

Nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

kierunkowy

Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

4
II/4
Dr Agata Kołodziejska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

45

2

47

Studia
niestacjonarne

24

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania systemu
organów ochrony prawnej, więziach występujących w tym systemie.

K_W03

P_W02

Zna instytucje z zakresu ochrony praw człowieka oraz specyfikę ochrony wybranych
wolności i praw.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu ochrony praw
człowieka.

K_U06

P_U02

Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie.

K_U14

P_U03

Umie wskazać organ ochrony prawnej, przed którym można dochodzić ochrony
naruszonych praw i wolności oraz środki to umożliwiające.

K_U09

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi ją samodzielnie
uzupełniać i doskonalić.

K_K07
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:

Lp.

Pojmowanie praw człowieka: zagadnienia terminologiczne.
System i organy ochrony praw człowieka Rady Europy i Europejska Konwencja o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Godność jako źródło wolności i praw.
Konstytucyjna kwalifikacja wolności i praw.
Sposób ograniczania wolności i praw zgodny z Konstytucją. Zasada
proporcjonalności.
Przykładowe prawa i wolności: prawo do ochrony życia, wolność osobista i środki
jej ochrony, prywatność, prawo do sądu, prawa ekonomiczne i socjalne.
Zasada równości wobec prawa i problem dyskryminacji.
Organy ochrony prawnej w Konstytucji: organy wymiaru sprawiedliwości, Krajowa
Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe,
sądownictwo administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny,
Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji.
Pozakonstytucyjne organy ochrony prawnej: prokuratura, policja, służby specjalne,
inspekcje, służby, urzędy.
Korporacje ochrony prawa: pojęcie korporacji; radcowie prawni; adwokatura;
notariat; komornicy sądowi.
Środki konstytucyjne i ustawowe ochrony wolności i praw, skarga konstytucyjna.
Organy ochrony prawnej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności. Skarga do Trybunału Praw Człowieka.

W1,2,3

W4,5

W6,7,8

W9,10,11

Organy ochrony prawnej w systemie prawnym Unii Europejskiej.
Ochrona Praw Człowieka w Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych.

W12,13,14

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student ma podstawową wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania
systemu organów ochrony prawnej, więziach występujących w tym systemie.
Zna instytucje z zakresu ochrony praw człowieka oraz specyfikę ochrony
wybranych wolności i praw.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
ochrony praw człowieka.
Potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązanie.
Umie wskazać organ ochrony prawnej, przed którym można dochodzić
ochrony naruszonych praw i wolności oraz środki to umożliwiające.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi ją samodzielnie
uzupełniać i doskonalić.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
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Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie ma
podstawowej wiedzy o
strukturach i zasadach
funkcjonowania systemu
organów ochrony
prawnej, więziach
występujących w tym
systemie.
Nie zna instytucji z
zakresu ochrony praw
człowieka oraz specyfikę
ochrony wybranych
wolności i praw.

Student ma podstawową
wiedzę o strukturach i
zasadach
funkcjonowania systemu
organów ochrony
prawnej, więziach
występujących w tym
systemie.
Zna instytucje z zakresu
ochrony praw człowieka
oraz specyfikę ochrony
wybranych wolności i
praw.

Student ma pogłębioną
wiedzę o strukturach i
zasadach
funkcjonowania systemu
organów ochrony
prawnej, więziach
występujących w tym
systemie.
Zna instytucje z zakresu
ochrony praw człowieka
oraz specyfikę ochrony
wybranych wolności i
praw.

Student ma dogłębną
wiedzę o strukturach i
zasadach
funkcjonowania systemu
organów ochrony
prawnej, więziach
występujących w tym
systemie.
Zna instytucje z zakresu
ochrony praw człowieka
oraz specyfikę ochrony
wybranych wolności i
praw.

P_U01
P_U02
P_U03

Nie potrafi prawidłowo
posługiwać się
podstawową
terminologią z zakresu
ochrony praw człowieka.
Nie potrafi poprawnie i
logicznie uzasadniać
przyjętych rozwiązań.
Nie umie wskazać
organu ochrony prawnej,
przed którym można
dochodzić ochrony
naruszonych praw i
wolności oraz środki to
umożliwiające.

Potrafi prawidłowo w
stopniu podstawowym
posługiwać się
podstawową
terminologią z zakresu
ochrony praw człowieka.
Potrafi poprawnie i
logicznie uzasadniać
przyjęte rozwiązanie.
Umie wskazać organ
ochrony prawnej, przed
którym można
dochodzić ochrony
naruszonych praw i
wolności oraz środki to
umożliwiające.

Potrafi prawidłowo
posługiwać się
podstawową
terminologią z zakresu
ochrony praw człowieka.
Potrafi poprawnie i
logicznie uzasadniać
przyjęte rozwiązanie.
Umie wskazać organ
ochrony prawnej, przed
którym można
dochodzić ochrony
naruszonych praw i
wolności oraz środki to
umożliwiające.

Potrafi prawidłowo i
dogłębnie posługiwać się
podstawową
terminologią z zakresu
ochrony praw człowieka.
Potrafi poprawnie i
logicznie uzasadniać
przyjęte rozwiązanie.
Umie wskazać organ
ochrony prawnej, przed
którym można
dochodzić ochrony
naruszonych praw i
wolności oraz środki to
umożliwiające.

P_K01
P_K02

Student nie rozumie
potrzeby uczenia się
przez całe życie, nie
potrafi jej samodzielnie
uzupełniać i doskonalić.

Student rozumie w
stopniu podstawowym
potrzebę uczenia się
przez całe życie, potrafi
ją samodzielnie
uzupełniać i doskonalić.

Student rozumie
potrzebę uczenia się
przez całe życie, potrafi
ją samodzielnie
uzupełniać i doskonalić.

Student rozumie
dogłębnie potrzebę
uczenia się przez całe
życie, potrafi ją
samodzielnie uzupełniać
i doskonalić.
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

45

66

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

47 h / 1,88 ECTS

26 h / 1,04 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek Prawa człowieka / - Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2018
Banaszak, Bogusław Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - 8. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
Bodio J., Borkowski G., Demendecki T. (2013): Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Wolters Kluwer,
Warszawa
Serafin S., Szmulik B. (2010): Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Ciapała J., Flaga-Gieruszyńska K. (red.) (2006): Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych, Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin
Wiśniewski L. (red.) (2000): Ochrona praw człowieka w świecie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
3
III / 6
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych
metod nauczania.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę o procesach i zjawiskach zachodzących w procesie zamówień
publicznych i zna zasady ich funkcjonowania.

K_W07

P_W02

Student ma wiedzę o relacjach i powiązaniach występujących na rynku zamówień
publicznych.

K_W09

Umiejętności:
P_U01

Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do
funkcjonowania rynku zamówień publicznych

K_U02

P_U02

Student posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu z zakresu zamówień publicznych.

K_U06
K_U05

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student posiada świadomość konieczności samodzielnego poszerzania wiedzy
dotyczącej zamówień publicznych.

K_K07
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW 1,2,3

Konwersatorium:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
KW 4,5,6

7.
8.
KW 7,8,9
9.
10.

KW 10, 11,
12

KW 13, 14,
15, 16

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Istota i ewolucja regulacji zamówień publicznych.
Prawo zamówień publicznych a prawo cywilne.
Podstawowe kategorie pojęciowe w zamówieniach publicznych: istota zamówień
publicznych; zamawiający; wykonawca; dostawa; roboty budowlane; usługi; usługi
o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym; CPV - Wspólny Słownik
Zamówień.
Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wyjątki od stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zasady udzielania zamówień publicznych: zasada uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców; zasada bezstronności i obiektywizmu; zasada udzielenia
zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy;
zasada jawności postępowania; zasada pisemności; zasada prowadzenia
postępowania w języku polskim; zasada stosowania trybów określonych w ustawie.
Ogłoszenia w zamówieniach publicznych.
Postępowanie o zamówienie publiczne: komisja przetargowa; wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia; wykluczenie wykonawców z
postępowania; dokumenty, których może żądać zamawiający.
Przebieg postępowania – czynności zamawiającego: opis przedmiotu zamówienia;
ustalenie wartości zamówienia; specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tryby udzielania zamówień: przetarg nieograniczony (ogłoszenia, wyznaczenie
terminu składania ofert, obowiązki wykonawcy, wadium); przetarg ograniczony
(wszczęcie postępowania, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału,
składanie oświadczeń, zaproszenie do składania ofert, termin składania ofert);
negocjacje z ogłoszeniem; dialog konkurencyjny; negocjacje bez ogłoszenia;
zamówienie z wolnej ręki; zapytanie o cenę; licytacja elektroniczna.
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
Unieważnienie postępowania.
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Charakter prawny umów w sprawach zamówień publicznych.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Środki ochrony prawnej: odwołanie, skarga do sądu.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student przedstawia informacje z zakresu siatki pojęciowej i konstrukcji
prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.
Prezentuje wiadomości dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych,
wyjaśnia charakter relacji pomiędzy przepisami
regulującymi
funkcjonowanie finansów publicznych o prawem zamówień publicznych.
Charakteryzuje relacje pomiędzy wydatkowaniem środków publicznych a
odpowiedzialnością za ich wydatkowanie przez poszczególne podmioty
sektora finansów publicznych.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_U01
P_U02

Umiejętności:
Student poprawnie i swobodnie operuje terminologią z zakresu prawa
zamówień publicznych.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Rozwiązanie case study,
analiza
i interpretacja aktów
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Posiada umiejętności w zakresie analizy i wykładni przepisów zakresu prawa
zamówień publicznych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.
Określa pozycję stron w procedurze zamówień publicznych i wskazania
odpowiednich środków ochrony prawnej w danej sytuacji.

prawnych, ćwiczenia pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze
prawa zamówień publicznych.
Wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje problemy badawcze związane z prawa zamówień
publicznych, jest kreatywny w poszukiwaniach informacji i sposobów
rozwiązywania problemów.
Prezentuje postawę zmierzającą do należytego postrzegania procedur w
zakresie prawa zamówień publicznych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie ćwiczeń: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie posiada
informacji z zakresu
siatki pojęciowej i
konstrukcji prawnych z
zakresu prawa zamówień
publicznych.
Nie prezentuje
wiadomości dotyczących
zasad udzielania
zamówień publicznych,
nie wyjaśnia charakteru
relacji pomiędzy
przepisami regulującymi
funkcjonowanie
finansów publicznych a
prawem zamówień
publicznych.
Nie charakteryzuje
relacji pomiędzy
wydatkowaniem
środków publicznych a
odpowiedzialnością za
ich wydatkowanie przez
poszczególne podmioty
sektora finansów
publicznych.
Student nie potrafi
poprawnie i swobodnie
operować terminologią z
zakresu prawa zamówień

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student posiada
informacje z zakresu
siatki pojęciowej i
konstrukcji prawnych z
zakresu prawa zamówień
publicznych.
Prezentuje wiadomości
dotyczące zasad
udzielania zamówień
publicznych, wyjaśnia
charakter relacji
pomiędzy przepisami
regulującymi
funkcjonowanie
finansów publicznych o
prawem zamówień
publicznych.

Student potrafi
poprawnie i swobodnie
operuje terminologią z
zakresu prawa zamówień

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student posiada
kluczowe informacje z
zakresu siatki pojęciowej
i konstrukcji prawnych z
zakresu prawa zamówień
publicznych.
Prezentuje wiadomości
dotyczące zasad
udzielania zamówień
publicznych, wyjaśnia
charakter relacji
pomiędzy przepisami
regulującymi
funkcjonowanie
finansów publicznych o
prawem zamówień
publicznych.
Charakteryzuje relacje
pomiędzy
wydatkowaniem
środków publicznych.

Student potrafi
poprawnie, swobodnie,
wyczerpująco operować
terminologią z zakresu

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student posiada bogate i
różnorodne informacje z
zakresu siatki pojęciowej
i konstrukcji prawnych z
zakresu prawa zamówień
publicznych.
Prezentuje wiadomości
dotyczące zasad
udzielania zamówień
publicznych, wyjaśnia
charakter relacji
pomiędzy przepisami
regulującymi
funkcjonowanie
finansów publicznych o
prawem zamówień
publicznych.
Charakteryzuje relacje
pomiędzy
wydatkowaniem
środków publicznych a
odpowiedzialnością za
ich wydatkowanie przez
poszczególne podmioty
sektora finansów
publicznych.
Student potrafi
kompleksowo i
efektywnie operować
terminologią z zakresu
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publicznych.
Nie posiada umiejętności
w zakresie analizy i
wykładni przepisów
zakresu prawa zamówień
publicznych, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.
Nie określa pozycji stron
w procedurze zamówień
publicznych i wskazania
odpowiednich środków
ochrony prawnej w danej
sytuacji.

P_K01

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa zamówień
publicznych.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z prawa
zamówień publicznych,
jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
Prezentuje postawę
zmierzającą do
należytego postrzegania
procedur w zakresie
prawa zamówień
publicznych.

publicznych.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
zakresu prawa zamówień
publicznych, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa zamówień
publicznych.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.

prawa zamówień
publicznych.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
zakresu prawa zamówień
publicznych, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.
Określa pozycję stron w
procedurze zamówień
publicznych.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa zamówień
publicznych.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z prawa
zamówień publicznych.

prawa zamówień
publicznych.
Posiada umiejętności w
zakresie analizy i
wykładni przepisów
zakresu prawa zamówień
publicznych, z
uwzględnieniem
orzecznictwa sądowego i
poglądów nauki.
Określa pozycję stron w
procedurze zamówień
publicznych i wskazania
odpowiednich środków
ochrony prawnej w danej
sytuacji.
Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa zamówień
publicznych.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze
związane z prawa
zamówień publicznych,
jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
Prezentuje postawę
zmierzającą do
należytego postrzegania
procedur w zakresie
prawa zamówień
publicznych. Dostrzega
potrzebę uzupełniania
wiedzy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Udział w konsultacjach
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−

Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. Lex, Warszawa 2018.
Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz Lex, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012
− Lechna M., Prawo zamówień publicznych, Lexis Nexis, Warszwa, 2013
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

−

Baehr J., Czajkowski T., Dzierżanowski W., Kwieciński T., Łysakowski W., Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz,
(red.) Czajkowski T., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2017.
− Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
− Kopietz-Unger J., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza Warszawa
2016.
− Panasiuk A., Cele zamówień publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2017, nr 2.
− Sołtysińska A., Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. Zakamycze 2016.
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne,
− Komentarze do aktów prawnych. Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych .
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO PODATKOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowe / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
3
III / 6
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
Treści przedmiotu prawo finansowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

45

2

47

Studia
niestacjonarne

24

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych
metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa poprzez
zadawanie pytań oraz formułowanie problemów. W trakcie zajęć prowadzący
omawia poszczególne zagadnienia ze studentami na podstawie przygotowanych
materiałów (akty prawne, literatura, orzecznictwo sadowe), inicjuje dyskusję,
inspiruje do samodzielnego wypowiadania się, stosuje prezentacje multimedialne,
przedstawia kazusy i studia przypadków.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe konstrukcje materialnego i procesowego prawa podatkowego.
Posiada wiedzę na temat danin publicznych, z których wpływy stanowią dochody
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

K_W03

P_W02

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w stopniu koniecznym dla prawnika w
zakresie prawa i postępowania podatkowego.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i organizacyjne z zakresu prawa i
postępowania podatkowego. Zna i właściwie konfrontuje rozbieżne poglądy

K_U09
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przedstawicieli doktryny i judykatury oraz systematyzuje i ocenia stosowane w tym
zakresie argumenty. Posiada zdolność do udzielania porad prawnych w
nieskomplikowanych stanach faktycznych i prawnych w dziedzinie prawa
podatkowego.
Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozumie potrzebę nadążania
za zmianami prawa podatkowego

K_K07

P_K02

Posiada zdolność do występowania w imieniu osoby trzeciej.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Kw 1

1.

Pojęcie i charakter prawny podatku jako daniny publicznej.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

Kw 2

2.

Zasady podatkowe.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

Kw 3

3.

Źródła prawa podatkowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

Kw 4

4.

System podatkowy i klasyfikacje podatków.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

5.

Omówienie elementów konstrukcji następujących podatków:
−
podatku dochodowego od osób fizycznych
−
podatku dochodowego od osób prawnych
−
karty podatkowej, „ryczałtu ewidencjonowanego, ”podatku
dochodowego od osób duchownych
−
podatku od towarów i usług
−
podatku akcyzowego
−
podatku od gier
−
podatku od czynności cywilnoprawnych
−
opłaty skarbowej
−
podatku od spadków i darowizn
−
podatku od nieruchomości
−
podatku od środków transportowych
−
podatku rolnego
−
podatku leśnego
−
opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01;
P_K02

Kw 5

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student przedstawia informacje z zakresu pojęć i teoretyczno-prawnych
konstrukcji prawa podatkowego na podstawie aktów prawnych, literatury i
orzecznictwa.
Opisuje strukturę polskiego systemu podatkowego z uwzględnieniem
standardów UE oraz konstrukcję prawną poszczególnych podatków.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna
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Przedstawia wiadomości na temat teorii i zasad polityki podatkowej.

P_U01

Umiejętności:
Student potrafi poprawnie posługiwać się terminologią i konstrukcjami prawa
podatkowego.
Identyfikuje i interpretuje zjawiska i problemy prawne prawa podatkowego.
Dokonuje wykładni przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem zasad
i charakteru tej gałęzi prawa.
Posiada umiejętność zastosowania wnioskowań prawniczych.

Analiza
i interpretacja aktów
prawnych, rozwiązanie case
study

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student przejawia świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w
obszarze prawa podatkowego, wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego w tym obszarze.
Student dostrzega i formułuje problemy badawcze związane z prawem
podatkowego, jest kreatywny w poszukiwaniach informacji i sposobów
rozwiązywania problemów.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna i nie
przedstawia informacji z
zakresu pojęć i
teoretyczno-prawnych
konstrukcji prawa
podatkowego na
podstawie aktów
prawnych, literatury i
orzecznictwa.
Nie opisuje struktury
polskiego systemu
podatkowego z
uwzględnieniem
standardów UE oraz
konstrukcję prawną
poszczególnych
podatków.
Nie przedstawia
wiadomości na temat
teorii i zasad polityki
podatkowej

P_U01

Student nie potrafi
poprawnie posługiwać
się terminologią i
konstrukcjami prawa
podatkowego.
Nie identyfikuje i nie
interpretuje zjawiska i
problemów prawnych

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:
Student zna i
przedstawia informacje z
zakresu pojęć i
teoretyczno-prawnych
konstrukcji prawa
podatkowego na
podstawie aktów
prawnych, literatury i
orzecznictwa.
Opisuje strukturę
polskiego systemu
podatkowego z
uwzględnieniem
standardów UE oraz
konstrukcję prawną
poszczególnych
podatków.

Student potrafi
poprawnie posługiwać
się terminologią i
konstrukcjami prawa
podatkowego.
Identyfikuje i
interpretuje zjawiska i
problemy prawne prawa

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student zna i
przedstawia elementarne
informacje z zakresu
pojęć i teoretycznoprawnych konstrukcji
prawa podatkowego na
podstawie aktów
prawnych, literatury i
orzecznictwa.
Opisuje strukturę
polskiego systemu
podatkowego z
uwzględnieniem
standardów UE oraz
konstrukcję prawną
poszczególnych
podatków.
Przedstawia wiadomości
na temat teorii polityki
podatkowej

Student zna i
przedstawia bogate
informacje z zakresu
pojęć i teoretycznoprawnych konstrukcji
prawa podatkowego na
podstawie aktów
prawnych, literatury i
orzecznictwa.
Opisuje strukturę
polskiego systemu
podatkowego z
uwzględnieniem
standardów UE oraz
konstrukcję prawną
poszczególnych
podatków.
Przedstawia wiadomości
na temat teorii i zasad
polityki podatkowej

Student potrafi
poprawnie posługiwać
się terminologią i
konstrukcjami prawa
podatkowego.
Identyfikuje i
interpretuje zjawiska i
problemy prawne prawa

Student potrafi
poprawnie posługiwać
się terminologią i
konstrukcjami prawa
podatkowego.
Identyfikuje i
interpretuje zjawiska i
problemy prawne prawa
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prawa podatkowego.
Nie dokonuje wykładni
przepisów prawa
podatkowego z
uwzględnieniem zasad i
charakteru tej gałęzi
prawa.
Nie posiada umiejętność
zastosowania
wnioskowań
prawniczych.

P_K01
P_K02

Student nie przejawia
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa podatkowego, nie
wykazuje potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Student nie dostrzega i
nie formułuje
problemów badawczych
związanych z prawem
podatkowego, nie jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobach
rozwiązywania
problemów.

podatkowego.

Student przejawia
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa podatkowego,
wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Student dostrzega i
formułuje problemy
badawcze związane z
prawem podatkowego.

podatkowego.
Dokonuje wykładni
przepisów prawa
podatkowego z
uwzględnieniem zasad i
charakteru tej gałęzi
prawa.

Student przejawia
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa podatkowego,
wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Student dostrzega i
formułuje problemy
badawcze związane z
prawem podatkowego,
jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji.

podatkowego.
Dokonuje wykładni
przepisów prawa
podatkowego z
uwzględnieniem zasad i
charakteru tej gałęzi
prawa.
Posiada umiejętność
zastosowania
wnioskowań
prawniczych.
Student przejawia
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa podatkowego,
wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Student dostrzega i
formułuje problemy
badawcze związane z
prawem podatkowego,
jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

45

24

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

20

41

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

47 h / 1,88 ECTS

26 h / 1,04 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−

Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, C. H. Beck, Warszawa 2013.

201

−

Mastalski R., Prawo podatkowe, C. H. Beck, Warszawa 2014.
Smoleń P., (red.), Prawo podatkowe, C. H. Beck, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−
−

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2018.
Nykiel W. (red.), Chróścielewski W., Koperkiewicz-Mordel K., Sęk M., Wilk M., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− Ustawy podatkowe, Ustawa – Ordynacja podatkowa
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
4
II / 3
Dr Agata Kołodziejska
Podstawy prawoznawstwa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład konwersatoryjny prowadzony w sposób interaktywny i z wykorzystaniem
kontaktowych metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa
poprzez zadawanie pytań oraz formułowanie problemów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

P_W02

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami w zakresie międzynarodowych
oraz europejskich standardów prawnych ochrony danych osobowych oraz prywatności
z uwzględnieniem polskich regulacji w omawianym zakresie.
ma poszerzoną wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze administracji ochrony
danych osobowych. Student potrafi wskazać metody umożliwiające zabezpieczenie
danych na komputerach i na inteligentnych urządzeniach mobilnych.

K_W01
K_W10
K_W04

Umiejętności:
P_U01

P_U02

Student potrafi wskazać i opisać regulacje prawne oraz rozumie podstawowe definicje
(np. prywatność, dane osobowe, czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
zasady przetwarzania, bezpieczne przetwarzanie w systemach teleinformatycznych).
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych. Student rozumie
problemy prawne, które wynikają z obowiązku przetwarzania danych przez różne
instytucje oraz rozumie zagrożenia dla prywatności wynikające z udostępnianiem

K_U01
K_U02
K_U07
K_U13
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danych różnych podmiotom w celach komercyjnych. z dobrowolnego identyfikuje
instrumenty identyfikuje skutki prawne w sferze prywatności. Pogłębienie umiejętności
wyszukiwania informacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz
orzecznictwa.

K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się. Student ma świadomość korzyści oraz zagrożeń jakie
niosą nowe rozwiązania sektora ICT dla sfery prywatności oraz ochrony prywatności.

K_K02

P_K02

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w zakresie ochrony danych. Umiejętnie
potrafi przygotować dokumentację wewnętrzną w zakresie ochrony i przetwarzania
informacji.

K_K06
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W 1,2

W 3,4

W 5,6

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład:
1.Zagadnienia ogólne: prawo do prywatności, geneza i ewolucja koncepcji ochrony
danych osobowych, amerykański i europejski model ochrony prywatności i danych
osobowych, międzynarodowe standardy ochrony danych osobowych, projekty reform
w Unii Europejskiej.
2. Polska ustawa o ochronie danych osobowych: podstawowe pojęcia prawne,
podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony danych osobowych, przesłanki
dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, uprawnienia podmiotu informacji
osobowych, obowiązki administratorów danych, kompetencje UODO, karnoprawna
ochrona danych osobowych.
3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
4.Zakres przedmiotowy ochrony informacji niejawnych. Podstawowe pojęcia i
definicje ustawowe.
5. Rola i zadania ABW w zakresie zapewnienia właściwej ochrony informacji
niejawnych. Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego zakresie ochrony informacji.
Krajowa Władza Bezpieczeństwa. Klasyfikowanie informacji niejawnych. Organizacja
ochrony informacji niejawnych. Miejsce i rola pionu ochrony w jednostce
organizacyjnej podmiotu zobowiązanego do stosowania uoin. Rola pełnomocnika
ochrony. Kancelaria tajna.
6. Tajemnice zawodowe i funkcyjne.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W 7,8

7. Konstytucyjne wolności oraz prawo do prywatności.
8. Cyberterroryzm.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W 9,10,11,12

9. Akty prawne dotyczące jawności życia publicznego.
10.Ustawa o ochronie danych osobowych 2018
11. Rozporządzenie RODO.
12. Zadania i kompetencje IOD

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student: potrafi scharakteryzować istotę i podstawy prawne prawa dostępu do
informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; zna i potrafi omówić
pojęcie informacji publicznej oraz danych osobowych; zna i potrafi
przedstawić podstawowe zasady i przesłanki ochrony danych osobowych;
zna i potrafi przedstawić sposoby dostępu do informacji publicznej i prawne
ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej; zna i potrafi
przedstawić prawa osób, których dane są przetwarzane.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna
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P_U01
P_U02

Umiejętności:
Student: potrafi zakwalifikować określone informacje jako informacje
publiczne; potrafi zakwalifikować określone informacje jako dane osobowe;
identyfikuje przypadki przetwarzania danych podlegających regulacji
administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych; potrafi wystąpić o
udostępnienie informacji publicznej

Test wiedzy, analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student: dodatnio wartościuje rozwiązania chroniące prywatności jednostki
w zakresie przetwarzania danych osobowych; docenia znaczenia prawa
dostępu do informacji publicznej w kontekście praworządności i jawności
działania organów państwa oraz jako prawa obywatelskiego

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student: nie zna i nie ma
wiedzy dotyczącej
scharakteryzowania
istoty i podstawy
prawnej prawa dostępu
do informacji publicznej
oraz ochrony danych
osobowych; nie zna i
potrafi omówić pojęcie
informacji publicznej
oraz danych osobowych;
nie zna i potrafi
przedstawić podstawowe
zasady i przesłanki
ochrony danych
osobowych; nie zna i
potrafi przedstawić
sposoby dostępu do
informacji publicznej i
prawne ograniczenia
prawa dostępu do
informacji publicznej;
nie zna i potrafi
przedstawić prawa osób,
których dane są
przetwarzane.
Student: nie potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako informacje
publiczne; nie potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako dane osobowe;
identyfikuje przypadki
przetwarzania danych

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student: zna i potrafi
scharakteryzować istotę i
podstawy prawne prawa
dostępu do informacji
publicznej oraz ochrony
danych osobowych; zna i
potrafi omówić pojęcie
informacji publicznej
oraz danych osobowych.

Student: zna i potrafi
kompleksowo
scharakteryzować istotę i
podstawy prawne prawa
dostępu do informacji
publicznej oraz ochrony
danych osobowych; zna i
potrafi omówić pojęcie
informacji publicznej
oraz danych osobowych;
zna i potrafi przedstawić
podstawowe zasady i
przesłanki ochrony
danych osobowych; zna
i potrafi przedstawić
sposoby dostępu do
informacji publicznej i
prawne ograniczenia
prawa dostępu do
informacji publicznej.

Student: zna i
szczegółowo dokonuje
analizy wiedzy i potrafi
scharakteryzować istotę i
podstawy prawne prawa
dostępu do informacji
publicznej oraz ochrony
danych osobowych; zna i
potrafi omówić pojęcie
informacji publicznej
oraz danych osobowych;
zna i potrafi przedstawić
podstawowe zasady i
przesłanki ochrony
danych osobowych; zna
i potrafi przedstawić
sposoby dostępu do
informacji publicznej i
prawne ograniczenia
prawa dostępu do
informacji publicznej;
zna i potrafi przedstawić
prawa osób, których
dane są przetwarzane.

Student: potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako informacje
publiczne; potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako dane osobowe.

Student: potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako informacje
publiczne; potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako dane osobowe;
identyfikuje przypadki
przetwarzania danych

Student: potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako informacje
publiczne; potrafi
zakwalifikować
określone informacje
jako dane osobowe;
identyfikuje przypadki
przetwarzania danych
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podlegających regulacji
administracyjnoprawnej
ochrony danych
osobowych; nie potrafi
wystąpić o udostępnienie
informacji publicznej

P_K01
P_K02

Student: nie wartościuje
rozwiązania chroniące
prywatności jednostki w
zakresie przetwarzania
danych osobowych; nie
docenia znaczenia prawa
dostępu do informacji
publicznej w kontekście
praworządności i
jawności działania
organów państwa oraz
jako prawa
obywatelskiego

podlegających regulacji
administracyjnoprawnej
ochrony danych
osobowych.

Student: dodatnio
wartościuje rozwiązania
chroniące prywatności
jednostki w zakresie
przetwarzania danych
osobowych; docenia
znaczenia prawa dostępu
do informacji
publicznej.

Student: dodatnio
wartościuje rozwiązania
chroniące prywatności
jednostki w zakresie
przetwarzania danych
osobowych; docenia
znaczenia prawa dostępu
do informacji publicznej
w kontekście
praworządności i
jawności działania
organów państwa.

podlegających regulacji
administracyjnoprawnej
ochrony danych
osobowych; potrafi
wystąpić o udostępnienie
informacji publicznej
Student: dodatnio
wartościuje rozwiązania
chroniące prywatności
jednostki w zakresie
przetwarzania danych
osobowych; docenia
znaczenia prawa dostępu
do informacji publicznej
w kontekście
praworządności i
jawności działania
organów państwa oraz
jako prawa
obywatelskiego

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

60

74

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1, 28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Kępa L., Ochrona danych osobowych w praktyce, wyd. 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
− Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji , C. H. Beck, Warszawa 2007.
− Szpor G. red. Internet. Publiczne bazy danych i Big data, Beck, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Aleksandrowicz R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
− Bednarczyk M., Obowiązek bez wnioskowego udostępniania informacji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
− Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne.
− Komentarze do aktów prawnych;
− Wybrane aktualne publikacje z publikatorów naukowych;
− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO HANDLOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
4
IV/ 8
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
Treści przedmiotu prawo cywilne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

3

78

16

3

43

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

45

Studia
niestacjonarne

24

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja i rozwiązywanie problemów prawnych z zakresu prawa handlowego

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Opisuje i rozróżnia instytucje prawa handlowego.

K_W03

P_W02

Zna poglądy doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa
handlowego.

K_W04

P_W03

Wymienia i opisuje zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

K_W12

P_W04

Zna rodzaje spółek handlowych, kompetencje i zadania zarządu spółek i ich rolę w
działalności gospodarczej

K_W15

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego w celu analizy
problemów prawnych.

K_U01
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P_U02

Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się na temat instytucji prawa
handlowego oraz uzasadniać swoje stanowiska dotyczące tych instytucji, korzystając z
dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Ma pogłębione umiejętności
analizowania stanów faktycznych z zakresu prawa handlowego.

K_U04
K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje aktywność, angażuje się we współpracę.

K_K01

P_K02

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności prawnej sposób
postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania
pojawiających się zadań zawodowych.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wykład / Ćwiczenia:

Lp.

P_W01;P_W02
P_W03;P_W04
P_U01; P_U02
P_K01; P_K02
P_W01;P_W02
P_W03;P_W04
P_U01; P_U02
P_K01; P_K02

W, Ćw:1,2,3

1.
2.
3.

Pojęcie i przedmiot prawa handlowego.
Źródła prawa handlowego.
Zasady prawa handlowego.

W, Ćw: 4,5

4.
5.

Prawo handlowe na tle prawa wspólnotowego.
Pojęcie działalności gospodarczej.

6.
7.

Zasady działalności gospodarczej i jej podejmowanie.
Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia – koncesjonowanie,
zezwolenia, działalność regulowana.
Przedsiębiorca – pojęcie na gruncie różnych regulacji prawnych , firma
przedsiębiorcy, zasady tworzenia firm, rodzaje przedsiębiorców, przedsiębiorcy
zagraniczni.

P_W01;P_W02
P_W03;P_W04
P_U01; P_U02
P_K01; P_K02

W, Ćw: 9,10

9. Ewidencja działalności gospodarczej, rejestry przedsiębiorców.
10. Przedsiębiorstwo – pojęcie, przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnej,
oznaczenie przedsiębiorstwa.

P_W01;P_W02
P_W03;P_W04
P_U01; P_U02
P_K01; P_K02

W, Ćw: 11,12

11. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego.
12. Formy
prawne
funkcjonowania
przedsiębiorców:
spółki
handlowe,
przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, europejskie zgrupowanie
interesów gospodarczych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółdzielnie
europejskie, fundacje i organizacje społeczne i zawodowe prowadzące działalność
gospodarczą.

P_W01;P_W02
P_W03;P_W04
P_U01; P_U02
P_K01; P_K02

W. Ćw: 6,7,8

8.

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Student przedstawia informacje dotyczące pojęć, zasad i konstrukcji
prawnych prawa handlowego, z zakresu form prawnych wykonywania
działalności gospodarczej.
Wyjaśnia relacje pomiędzy przepisami regulującymi działalność gospodarczą
a kodeksem spółek handlowych.
Określa zakres odpowiedzialności przedsiębiorców z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student wykorzystuje i prawidłowo posługuje się podstawową wiedzą
dotyczącą prawa spółek handlowych.
Stosuje w praktyce przepisy z zakresu szeroko pojmowanego prawa

Test wiedzy, udział w
dyskusji
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handlowego.
Różnicuje istniejące prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej,
dokonuje doboru korzystnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student przejawia potrzebę dalszego kształcenia w zakresie prawa
handlowego. Wykazuje postawę zmierzającą do należytego postrzegania
znaczenia wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności
gospodarczej.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
zaliczenie w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Student nie zna i nie
przedstawia informacji
dotyczących pojęć, zasad
i konstrukcji prawnych
prawa handlowego, z
zakresu form prawnych
wykonywania
działalności
gospodarczej.
Nie wyjaśnia relacji
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą a kodeksem
spółek handlowych.
Nie określa zakresu
odpowiedzialności
przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej.

P_U01
P_U02

Student nie
wykorzystuje i
prawidłowo nie
posługuje się
podstawową wiedzą
dotyczącą prawa spółek
handlowych.
Nie stosuje w praktyce
przepisów z zakresu
szeroko pojmowanego
prawa handlowego.
Nie różnicuje
istniejących prawnie
form prowadzenia
działalności
gospodarczej, dokonuje
doboru korzystnej formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student zna i
przedstawia informacje
dotyczące pojęć, zasad i
konstrukcji prawnych
prawa handlowego, z
zakresu form prawnych
wykonywania
działalności
gospodarczej.
Wyjaśnia relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą a kodeksem
spółek handlowych.

Student wykorzystuje i
prawidłowo posługuje
się podstawową wiedzą
dotyczącą prawa spółek
handlowych.
Stosuje w praktyce
przepisy z zakresu
szeroko pojmowanego
prawa handlowego.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:
Student zna kluczowe
przedstawia bogate
informacje dotyczące
pojęć, zasad i konstrukcji
prawnych prawa
handlowego, z zakresu
form prawnych
wykonywania
działalności
gospodarczej.
Wyjaśnia relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą a kodeksem
spółek handlowych.
Określa zakres
odpowiedzialności
przedsiębiorców.

Student wykorzystuje i
prawidłowo posługuje
się podstawową wiedzą
dotyczącą prawa spółek
handlowych.
Stosuje w praktyce
przepisy z zakresu
szeroko pojmowanego
prawa handlowego.
Różnicuje istniejące
prawne formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student zna
wyczerpujące i
szczegółowe informacje
dotyczące pojęć, zasad i
konstrukcji prawnych
prawa handlowego, z
zakresu form prawnych
wykonywania
działalności
gospodarczej.
Wyjaśnia relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi działalność
gospodarczą a kodeksem
spółek handlowych.
Określa zakres
odpowiedzialności
przedsiębiorców z tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
Student wykorzystuje i
prawidłowo posługuje
się podstawową wiedzą
dotyczącą prawa spółek
handlowych.
Stosuje w praktyce
przepisy z zakresu
szeroko pojmowanego
prawa handlowego.
Różnicuje istniejące
prawne formy
prowadzenia działalności
gospodarczej, dokonuje
doboru korzystnej formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.
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P_K01
P_K02

Student nie przejawia
potrzeby dalszego
kształcenia w zakresie
prawa handlowego. Nie
wykazuje postawy
zmierzającej do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej.

Student przejawia
potrzebę dalszego
kształcenia w zakresie
prawa handlowego.
Wykazuje postawę
zmierzającą do
należytego postrzegania
rzeczywistości.

Student przejawia
potrzebę dalszego
kształcenia w zakresie
prawa handlowego.
Wykazuje postawę
zmierzającą do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej.

Student przejawia
potrzebę dalszego
kształcenia w zakresie
prawa handlowego.
Wykazuje postawę
zmierzającą do
należytego postrzegania
znaczenia wyboru
odpowiedniej formy
prawnej prowadzonej
działalności
gospodarczej. Zna
argumenty za i przeciw.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

14

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100 h / 4 ECTS

100 h / 4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

78 h / 3,12 ECTS

43 h / 1,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Ciszewski J. (red.), Polskie prawo handlowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2015.
− Gacka-Asiewicz A., Prawo handlowe w pigułce, C.H. Beck, Warszawa 2013.
− Modrzejewska M., Okolski J. (red.), Prawo handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Katner W., Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa
2018.
− Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Inne materiały dydaktyczne:
−
Ustawa z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
−
Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 z późn. zm.
−
Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
−
Ustawa z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
−
Komentarze do aktów prawnych, np. komentarz do kodeksu spółek handlowych, komentarz do kodeksu cywilnego.
−
Wiadomości ze stron internetowych: www.knf.gov.pl
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy/ powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
3
IV/8
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja z rozwiązywaniem problemów prawnych.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma elementarną wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania w
aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, w szczególności wiedzy z zakresu
psychologii sieci, zagrożeń cyberprzestępczością oraz wiedzy z obszaru marketingu
internetowego oraz handlu elektronicznego.

K_W07

P_W02

Nabywa wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez: ćwiczenie
umiejętności dokonywania trafnych obserwacji, opanowywanie umiejętności
przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów),
prowadzenie zajęć, szkoleń, ćwiczenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł
informacji w sieci oraz wiedzę o ochronie i obronie informacji.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Asystuje i pomaga w tworzeniu materiałów do pracy, asystuje i

K_U05
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pomaga w działaniach związanych z funkcjonowaniem danej placówki, w kontekście
działalności z zakresu psychologii sieci, zagrożeń cyberprzestępczością oraz
marketingu internetowego oraz handlu elektronicznego.
P_U02

Obserwuje, analizuje i stosuje procedury obowiązujące w danej placówce, związane w
szczególności z działalnością z zakresu psychologii sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością oraz marketingu internetowego, a także handlu elektronicznego

K_U14

P_U03

Potrafi rozplanować działania i szybko odnajdywać optymalne rozwiązania zaistniałego
problemu, potrafi pracować w zespole pełniąc różne role umie przyjmować i wyznaczać
zadania, związane w szczególności z działalnością z zakresu psychologii sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością oraz marketingu internetowego, a także handlu elektronicznego.

K_U15

Kompetencje społeczne:

P_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia.

K_K01

P_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje
trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
z zakresu psychologii sieci, zagrożeń cyberprzestępczością oraz marketingu
internetowego, a także handlu elektronicznego.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćwiczenia:
Historia rozwoju sprzętu komputerowego i oprogramowania
Ukazanie aktualnej szybkości rozwoju sprzętu i oprogramowania z odniesieniem
do podatności sprzętu i oprogramowania na wykorzystanie ich “słabych”
punktów.
Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni
Cyberataki
• Malware – złośliwe oprogramowanie instalowane na komputerach, tabletach,
smartfonach
• Phishing – podszywanie się pod osoby lub instytucje
• Ataki typu DDoS – blokowanie stron internetowych i serwerów pocztowych
• Pendrive i inne nośniki danych – jako potencjalne źródło przenoszenia
złośliwego oprogramowania
Przestępczość ekonomiczna, w tym zagrożenia dla elektronicznych systemów
płatności
• Kradzież tożsamości lub haseł
• Złośliwe oprogramowanie podmieniające numery kont
• Oszustwa na portalach aukcyjnych
• Oszustwa z wykorzystywaniem sms-ów premium
• Szpiegostwo przemysłowe
_Przestępczość przeciwko godności osobistej _
• Stalking – uporczywe nękanie m.in. przy użyciu e-maili i smsów
• Mobbing elektroniczny (Cyber bullying) – agresywne zachowania wobec osoby
podejmowane przez osobę lub grupę osób, przy wykorzystaniu telefonów lub
Internetu
• Mowa nienawiści (hate speech) w sieci
Socjotechnika jako narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców
• Najczęstsze i najbardziej skuteczne typu ataków socjotechnicznych (np. fałszywe emaile)
• Wykorzystywanie mediów społecznościowych (np. Facebook)
• Ataki typu APT – długotrwałe, złożone i wieloaspektowe działania kierowane
przeciwko konkretnym osobom, instytucjom, organizacjom i firmom

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
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Ćw 9,10,11

Tworzenie polityk bezpieczeństwa jako sposób ochrony zasobów
• Tworzenie, wdrażanie, utrzymanie oraz rozwój polityki bezpieczeństwa
• Audyt systemów komputerowych w tym testy penetracyjne

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw 12,13,14

Podstawy prawne zwalczania cyberprzestępczości oraz struktura organów ścigania
• Jakie działania związane z cyberatakami kwalifikowane są jako przestępstwa
• Jakie kary grożą za popełnianie cyberprzestępstw
• Jakie prawa ma ofiara, która padła ofiarą cyberprzestępstwa
• Struktura polskich organów ścigania odpowiedzialnych za walkę z
cyberprzestępczością

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany
jest EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Ma elementarną wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania w aspekcie
formalnoprawnym i merytorycznym, w szczególności wiedzy z zakresu psychologii
sieci, zagrożeń cyberprzestępczością oraz wiedzy z obszaru marketingu internetowego
oraz handlu elektronicznego.
Nabywa wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez: ćwiczenie
umiejętności dokonywania trafnych obserwacji, opanowywanie umiejętności
przygotowywania materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów),
prowadzenie zajęć, szkoleń, ćwiczenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł
informacji w sieci oraz wiedzę o ochronie i obronie informacji.

Test wiedzy, praca
pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

Asystuje i pomaga w tworzeniu materiałów do pracy, asystuje i
pomaga w działaniach związanych z funkcjonowaniem danej placówki, w kontekście
działalności z zakresu psychologii sieci, zagrożeń cyberprzestępczością oraz marketingu
internetowego oraz handlu elektronicznego.
Obserwuje, analizuje i stosuje procedury obowiązujące w danej placówce, związane w
szczególności z działalnością z zakresu psychologii sieci, zagrożeń cyberprzestępczością
oraz marketingu internetowego, a także handlu elektronicznego
Potrafi rozplanować działania i szybko odnajdywać optymalne rozwiązania zaistniałego
problemu, potrafi pracować w zespole pełniąc różne role umie przyjmować i wyznaczać
zadania, związane w szczególności z działalnością z zakresu psychologii sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością oraz marketingu internetowego, a także handlu elektronicznego.

Udział w dyskusji,
ćwiczenia pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje
trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań z
zakresu psychologii sieci, zagrożeń cyberprzestępczością oraz marketingu internetowego,
a także handlu elektronicznego.

Obserwacja
i ocena studenta,
aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
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− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Nie ma elementarnej
wiedzy z zakresu
specyfikacji placówki i
jej funkcjonowania w
aspekcie
formalnoprawnym i
merytorycznym, w
szczególności wiedzy z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz wiedzy z obszaru
marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Nie nabywa wiedzy o
warsztacie pracy na
określonych
stanowiskach, poprzez:
ćwiczenie umiejętności
dokonywania trafnych
obserwacji,
opanowywanie
umiejętności
przygotowywania
materiałów do pracy
(konspektów,
scenariuszy, programów,
planów), prowadzenie
zajęć, szkoleń, ćwiczenie
umiejętności korzystania
z dostępnych źródeł
informacji w sieci oraz
wiedzę o ochronie i
obronie informacji.
Nie asystuje i nie
pomaga w tworzeniu
materiałów do pracy,
asystuje i nie
pomaga w działaniach
związanych z
funkcjonowaniem danej
placówki, w kontekście
działalności z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ma elementarną wiedzę
z zakresu specyfikacji
placówki i jej
funkcjonowania w
aspekcie
formalnoprawnym i
merytorycznym, w
szczególności wiedzy z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz wiedzy z obszaru
marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Nabywa wiedzę o
warsztacie pracy na
określonych
stanowiskach, poprzez:
ćwiczenie umiejętności
dokonywania trafnych
obserwacji.

Ma elementarną wiedzę
z zakresu specyfikacji
placówki i jej
funkcjonowania w
aspekcie
formalnoprawnym i
merytorycznym, w
szczególności wiedzy z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz wiedzy z obszaru
marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Nabywa wiedzę o
warsztacie pracy na
określonych
stanowiskach, poprzez:
ćwiczenie umiejętności
dokonywania trafnych
obserwacji,
opanowywanie
umiejętności
przygotowywania
materiałów do pracy
(konspektów,
scenariuszy, programów,
planów), prowadzenie
zajęć, szkoleń, ćwiczenie
umiejętności korzystania
z dostępnych źródeł
informacji w sieci.

Asystuje i pomaga w
tworzeniu materiałów do
pracy, asystuje i
pomaga w działaniach
związanych z
funkcjonowaniem danej
placówki, w kontekście
działalności z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością

Asystuje i pomaga w
stopniu zaawansowanym
w tworzeniu materiałów
do pracy, asystuje i
pomaga w działaniach
związanych z
funkcjonowaniem danej
placówki, w kontekście
działalności z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Ma elementarną wiedzę
z zakresu specyfikacji
placówki i jej
funkcjonowania w
aspekcie
formalnoprawnym i
merytorycznym, w
szczególności wiedzy z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz wiedzy z obszaru
marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Nabywa wiedzę o
warsztacie pracy na
określonych
stanowiskach, poprzez:
ćwiczenie umiejętności
dokonywania trafnych
obserwacji,
opanowywanie
umiejętności
przygotowywania
materiałów do pracy
(konspektów,
scenariuszy, programów,
planów), prowadzenie
zajęć, szkoleń, ćwiczenie
umiejętności korzystania
z dostępnych źródeł
informacji w sieci oraz
wiedzę o ochronie i
obronie informacji.
Asystuje i pomaga
dogłębnie i
zdecydowanie w
tworzeniu materiałów do
pracy, asystuje i
pomaga w działaniach
związanych z
funkcjonowaniem danej
placówki, w kontekście
działalności z zakresu
psychologii sieci,
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P_K01
P_K02

cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Nie obserwuje, nie
analizuje i nie stosuje
procedury obowiązujące
w danej placówce,
związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego
Nie potrafi rozplanować
działania i szybko
odnajdywać optymalne
rozwiązania zaistniałego
problemu, nie potrafi
pracować w zespole
pełniąc różne role umie
przyjmować i wyznaczać
zadania, związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego.

oraz marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Obserwuje, analizuje i
stosuje procedury
obowiązujące w danej
placówce, związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego

cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Obserwuje, analizuje i
stosuje procedury
obowiązujące w danej
placówce, związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego
Potrafi rozplanować
działania i szybko
odnajdywać optymalne
rozwiązania zaistniałego
problemu, potrafi
pracować w zespole
pełniąc różne role umie
przyjmować i wyznaczać
zadania, związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego.

zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego oraz
handlu elektronicznego.
Obserwuje, analizuje i
stosuje procedury
obowiązujące w danej
placówce, związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego
Potrafi rozplanować
działania i szybko
odnajdywać optymalne
rozwiązania zaistniałego
problemu, potrafi
pracować w zespole
pełniąc różne role umie
przyjmować i wyznaczać
zadania, związane w
szczególności z
działalnością z zakresu
psychologii sieci,
zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego.

Nie ma świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, nie
rozumie potrzeby
ciągłego dokształcania
się zawodowego i
rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny
własnych
kompetencji i doskonali
umiejętności, wyznacza
kierunki własnego
rozwoju i kształcenia.
Nie jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje
aktywność, podejmuje
trud i nie odznacza się
wytrwałością w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także

Ma podstawową
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
dokształcania się
zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje
samooceny własnych
Kompetencji i doskonali
umiejętności, wyznacza
kierunki własnego
rozwoju i kształcenia.
Jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje
aktywność, podejmuje
trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także

Ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
dokształcania się
zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje
samooceny własnych
kompetencji i doskonali
umiejętności, wyznacza
kierunki własnego
rozwoju i kształcenia.
Jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje
aktywność, podejmuje
trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
handlu elektronicznego.

Ma pogłębioną
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
dokształcania się
zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje
samooceny własnych
kompetencji i doskonali
umiejętności, wyznacza
kierunki własnego
rozwoju i kształcenia.
Jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje
aktywność, podejmuje
trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań z
zakresu psychologii
sieci, zagrożeń
cyberprzestępczością
oraz marketingu
internetowego, a także
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handlu elektronicznego.

handlu elektronicznego.

handlu elektronicznego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

37

51

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

1/ Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia, Majewski Piotr, Mądrzejowski Wiesław, Śnieżko Sławomir,
Editions Spotkania, 2016
2/ Mitnick, Kevin D. Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Gliwice : "Helion", cop. 2003
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Lidle K., Bezpieczeństwo informacyjne państwa, w: Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, K. Liedel (red.),
Warszawa 2011, Difin.
2/ Liedel K., Piasecka P., Wojna cybernetyczna – wyzwania XXI wieku, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 17, s. 15–28.
3/ Madej M., Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu
międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, M. Madej, M. Terlikowski (red.), Warszawa 2009, PISM.
Inne materiały dydaktyczne:
− Kodeks karny, ustawa o ochronie danych osobowych, rozporządzenie RODO
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Moduł kształcenia kierunkowego (do wyboru)
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
II / 2
Dr Piotr Mikołajczyk
Treści przedmiotów z zakresu
z umowami z administracji

przedmiotu

prawo

cywilne

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma podstawową wiedzę z zakresu praw autorskich i własności intelektualnej. Umie
wymienić dobra stanowiące własność intelektualną.

K_W01

P_W02

zna reguły wykładni przepisów prawa z zakresu własności intelektualnej i prawa
autorskiego.

K_W12

P_W03

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego i rozumie ich etyczne uzasadnienie, interpretację i ochronę dóbr
osobistych i majątkowych.

K_W13

Umiejętności:
P_U01

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa
autorskiego, przysługujących praw autorom, współautorom i osobom związanym
dobrem intelektualnym i prawem majątkowym

K_U05
K_U13
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Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać spory wynikające z ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:
1.
2.

KW1,2

Własność intelektualna. Zakres pojęcia.
Prawa autorskie: pojęcie utworu; rodzaje utworów; powstanie i przedmiot ochrony
prawno-autorskiej; pojęcie i przedmiot ochrony prawa zależnego; wyłączenia spod
ochrony prawa autorskiego; pojęcie twórcy; wielość twórców; twórca – pracownik;
twórca – student; utwory połączone; utwory zbiorowe; kategorie praw autorskich:
osobiste i majątkowe; obowiązki producentów i importerów; pojęcie i zakres praw
pokrewnych; dozwolony użytek utworów chronionych; czas trwania prawa
autorskich; przejście praw autorskich.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

KW3,4

3.
4.

Cywilnoprawna praw autorskich.
Przestępstwa przeciwko prawom autorskim – prawno-karna ochrona prawa
autorskich.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

KW5,6

5.
6.

Licencje creative commons.
Organizacje zbiorowego zarządzania
pokrewnymi.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

KW7

7.

Prawo do programu komputerowego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

8.

Własność przemysłowa: pojęcie własności przemysłowej; podstawowe pojęcia:
wynalazek, patent; ograniczenia monopolu patentowego; wzory użytkowe; wzory
przemysłowe; znaki towarowe; oznaczenia geograficzne; topografie układów
scalonych.
Umowy w zakresie wynalazczości.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_K01

KW8,9
9.

prawami

autorskimi

lub

prawami

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i
własności przemysłowej. Charakteryzuje relacje pomiędzy przepisami
regulującymi istotę prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
Przedstawia informacje na temat działań dozwolonych niestanowiących
naruszenia praw wynikających z ochrony własności intelektualnej,
podstawowych sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów regulujących
własność intelektualną.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna

Umiejętności:

P_U01

Student swobodnie operuje terminologią z zakresu prawa autorskiego i
własności przemysłowej. Identyfikuje, analizuje i rozwiązuje podstawowe
problemy z tej dziedziny.
Student potrafi wskazać w analizowanym stanie faktycznym na informacje
istotne, dokonać wyboru i interpretacji przepisów zakresu prawa autorskiego
i własności przemysłowej znajdujących zastosowanie w danym stanie
faktycznym, potrafi dokonać subsumcji i ocenić jej konsekwencje.

Rozwiązanie case study,
udział
w dyskusji, interpretacja
aktów prawnych

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student zajmuje własne stanowisko w spornych stanach faktycznych
odnoszących się do zagadnień zakresu prawa autorskiego i własności
przemysłowej.
Student – posługując się znanymi metodami wykładni tekstu prawnego –
uzasadnia swoje stanowisko oraz obroni swojego twierdzenia podczas
dyskusji w grupie.

Udział w dyskusji,
obserwacja pracy w grupie

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte
0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie definiuje
podstawowych pojęć z
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej. Nie
charakteryzuje relacji
pomiędzy przepisami
regulującymi istotę
prawa autorskiego i
prawa własności
przemysłowej.
Nie przedstawia
informacji na temat
działań dozwolonych
niestanowiących
naruszenia praw
wynikających z ochrony
własności intelektualnej,
podstawowych sankcji
karnych za
nieprzestrzeganie
przepisów regulujących
własność intelektualną.

P_U01

Student nie operuje
terminologią z zakresu
prawa autorskiego i
własności przemysłowej.
Nie identyfikuje, nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student definiuje
podstawowe pojęcia z
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.
Charakteryzuje relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi istotę
prawa autorskiego i
prawa własności
przemysłowej.

Student swobodnie
operuje terminologią z
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student definiuje
elementarne i
szczegółowe pojęcia z
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.
Charakteryzuje relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi istotę
prawa autorskiego i
prawa własności
przemysłowej.
Przedstawia informacje
na temat działań
dozwolonych
niestanowiących
naruszenia praw
wynikających z ochrony
własności intelektualnej.

Student w większości w
stopniu rozszerzonym
swobodnie operuje
terminologią z zakresu
prawa autorskiego i

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student definiuje
kluczowe,
zaawansowane i
różnorodne pojęcia z
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.
Charakteryzuje relacje
pomiędzy przepisami
regulującymi istotę
prawa autorskiego i
prawa własności
przemysłowej.
Przedstawia informacje
na temat działań
dozwolonych
niestanowiących
naruszenia praw
wynikających z ochrony
własności intelektualnej,
podstawowych sankcji
karnych za
nieprzestrzeganie
przepisów regulujących
własność intelektualną.
Student kompleksowo,
efektywnie i swobodnie
w stopniu rozszerzonym
operuje terminologią z
zakresu prawa
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analizuje i nie
rozwiązuje
podstawowych
problemów z tej
dziedziny.
Student nie potrafi
wskazać w
analizowanym stanie
faktycznym na
informacje istotne, nie
umie dokonać wyboru i
interpretacji przepisów
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym, nie
potrafi dokonać
subsumcji i ocenić jej
konsekwencje.

P_K01

Student nie potrafi i nie
zajmuje własnego
stanowiska w spornych
stanach faktycznych
odnoszących się do
zagadnień zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.
Student nie potrafi posługując się znanymi
metodami wykładni
tekstu prawnego –
uzasadniać swojego
stanowiska oraz obronić
swojego twierdzenia
podczas dyskusji w
grupie.

Identyfikuje, analizuje i
rozwiązuje podstawowe
problemy z tej dziedziny.
Student potrafi wskazać
w analizowanym stanie
faktycznym na
informacje istotne,
dokonać wyboru i
interpretacji przepisów
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.

Student zajmuje własne
stanowisko w spornych
stanach faktycznych
odnoszących się do
zagadnień zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.

własności przemysłowej.
Identyfikuje, analizuje i
rozwiązuje podstawowe
problemy z tej dziedziny.
Student potrafi wskazać
w analizowanym stanie
faktycznym na
informacje istotne,
dokonać wyboru i
interpretacji przepisów
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym.

Student wyjaśnia
dylematy i zajmuje
własne stanowisko w
spornych stanach
faktycznych
odnoszących się do
zagadnień zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.
Student – posługując się
znanymi metodami
wykładni tekstu
prawnego.

autorskiego i własności
przemysłowej.
Identyfikuje, analizuje i
rozwiązuje podstawowe
problemy z tej dziedziny.
Student potrafi wskazać
w analizowanym stanie
faktycznym na
informacje istotne,
dokonać wyboru i
interpretacji przepisów
zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym,
potrafi dokonać
subsumcji i ocenić jej
konsekwencje.
Student efektywnie
wybiera metody
rozwiązywania kwestii i
problemów, z
przekonaniem zajmuje
własne stanowisko w
spornych stanach
faktycznych
odnoszących się do
zagadnień zakresu prawa
autorskiego i własności
przemysłowej.
Student – posługując się
znanymi metodami
wykładni tekstu
prawnego – uzasadnia
swoje stanowisko oraz
obroni swojego
twierdzenia podczas
dyskusji w grupie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C. H..Beck, Warszawa 2016.
− Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2015.
− Załucki M., Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Wyd. Ius at Tax, Warszawa
2017.
− Załucki M., Prawo własności intelektualnej, Difin, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− wybrane orzecznictwo sądowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

KRYMINALISTYKA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII I MEDYCYNY SĄDOWEJ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
III / 4
Dr Waldemar Szymański
Podstawy prawa karnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

3

33

8

3

19

Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

8

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład konwersatoryjny prowadzony w sposób interaktywny i z wykorzystaniem
kontaktowych metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa
poprzez zadawanie pytań oraz formułowanie problemów.

Ćwiczenia

Dyskusja powiązania z rozwiązywaniem problemów kryminalistycznych i
kryminologicznych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć stosowanych w kryminalistyce i
kryminologii, zna terminologię kryminalistyczną, ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
przedmiotu, celów, funkcji i zadań kryminalistyki. Student rozumie istotę, cel i
przedmiot kryminalistyki, potrafi wskazać źródła, zna podstawowe instytucje
kryminalistyki, czynności niezbędne w toku prowadzonego postepowania dowodowego,
umie scharakteryzować główne cechy kryminalistyki i kryminologii.

K_W03
K_W09

P_W02

Ma poszerzoną wiedzę o sposobach wykrywania sprawstwa przestępstwa. Określa i
wyjaśnia metody identyfikacji kryminalistycznej. Poznaje siatkę pojęciową
charakterystyczną dla kryminalistyki i kryminologii.

K_W04
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Umiejętności:

P_U01

Student posiada niezbędne umiejętności w zakresie, umie wyróżnić etapy, metody
prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych. Student potrafi samodzielnie
wyszukiwać, analizować i oceniać swoją wiedzę kryminalistyczną. Student
samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane ze stosowaniem
kryminalistyki w praktyce procesowej . Student formułuje ustne i pisemne wypowiedzi
oparte o wiedzę z zakresu prawa karnego procesowego. Student dyskutuje na temat
poszczególnych zagadnień z kryminalistyki postępowania karnego, formułuje
samodzielnie opinie ustnie bądź pisemnie. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać,
analizować i oceniać swoją wiedzę kryminalistyczną

K_U03
K_U06
K_U08
K_U11

P_U02

Posiada umiejętność posługiwania się terminologią dot. opisywania i charakteryzowania
czynności kryminalistycznych. Posiada umiejętność posługiwania się ekspertyzą
kryminalistyczną.

K_U02
K_U06

Kompetencje społeczne:

P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się. Student ma świadomość odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy kryminalistycznej oraz możliwości jej wykorzystania w przyszłej
praktyce. Student rozumie istotę nauki kryminalistyki, potrafi wskazać źródła, zna
podstawowe instytucje kryminalistyki, umie scharakteryzować główne jej cechy,
student ma świadomość odpowiedniego poziomu swojej wiedzy kryminalistycznej oraz
możliwości jej wykorzystania w przyszłej pracy.

K_K01
K_K02

P_K02

Rozumie potrzebę rozwoju naukowego dla poprawienia metod wykrywczych
przestępstwa. Posiada zdolność do prowadzenia dialogu i do kontroli poprawności
rozumowania biegłych sądowych. Posiada podstawowe wiadomości potrzebne do pracy
w organach wymiaru sprawiedliwości i organach ścigania.

K_K06
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład, Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W, Ćw1,2

1.Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki i kryminologii.
2. Osobowe i rzeczowe źródła dowodowe.

W, Ćw3,4

3. Pojęcie modus operandi.
4. Wersje kryminalistyczne.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W, Ćw5,6

5. Pojęcie i rodzaje śladów kryminalistycznych.
6. Oględziny i wizja lokalna.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W, Ćw7,8

7. Biegły i jego rola w kryminalistyce
8. Problematyka broń palna i ślady przez nią pozostawiane.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W, Ćw
9,10,11

9. Wariografia kryminalistyczna.
10. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny.
11. Problematyka przesłuchania i jego szczególnych form.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć stosowanych w
kryminalistyce, zna terminologię kryminalistyczną, ma uporządkowaną

Test wiedzy, wypowiedź
ustna
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P_W02

wiedzę dotyczącą przedmiotu, celów, funkcji i zadań kryminalistyki. Student
rozumie istotę, cel i przedmiot kryminalistyki, potrafi wskazać źródła, zna
podstawowe instytucje kryminalistyki, czynności niezbędne w toku
prowadzonego postepowania dowodowego, umie scharakteryzować główne
cechy kryminalistyki.
Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student posiada niezbędne umiejętności w zakresie, umie wyróżnić etapy,
metody prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych. Student
potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną. Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy
związane ze stosowaniem kryminalistyki w praktyce procesowej . Student
formułuje ustne i pisemne wypowiedzi oparte o wiedzę z zakresu prawa
karnego procesowego. Student dyskutuje na temat poszczególnych zagadnień
z kryminalistyki postępowania karnego, formułuje samodzielnie opinie
ustnie bądź pisemnie. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę kryminalistyczną.

P_K01
P_K02

Student ma świadomość odpowiedniego poziomu swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz możliwości jej wykorzystania w przyszłej praktyce.
Student rozumie istotę nauki kryminalistyki, potrafi wskazać źródła, zna
podstawowe instytucje kryminalistyki, umie scharakteryzować główne jej
cechy, student ma świadomość odpowiedniego poziomu swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz możliwości jej wykorzystania w przyszłej pracy.

Test wiedzy, analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie ma wiedzy
dotyczącej
podstawowych pojęć
stosowanych w
kryminalistyce, nie zna
terminologii
kryminalistycznej, nie
ma uporządkowanej
wiedzy dotyczącej
przedmiotu, celów,
funkcji i zadań
kryminalistyki. Student
nie rozumie istoty, celu i
przedmiotu
kryminalistyki, nie
potrafi wskazać źródła,
nie zna podstawowych
instytucji kryminalistyki,
czynności niezbędne w
toku prowadzonego
postepowania
dowodowego, nie umie
scharakteryzować

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student ma wiedzę
dotyczącą
podstawowych pojęć
stosowanych w
kryminalistyce, zna
terminologię
kryminalistyczną, ma
uporządkowaną wiedzę
dotyczącą przedmiotu,
celów, funkcji i zadań
kryminalistyki.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student ma wiedzę
dotyczącą
podstawowych pojęć
stosowanych w
kryminalistyce, zna
terminologię
kryminalistyczną, ma
uporządkowaną wiedzę
dotyczącą przedmiotu,
celów, funkcji i zadań
kryminalistyki. Student
rozumie istotę, cel i
przedmiot
kryminalistyki, potrafi
wskazać źródła, zna
podstawowe instytucje
kryminalistyki.

Student ma wiedzę
dotyczącą
podstawowych pojęć
stosowanych w
kryminalistyce, zna
terminologię
kryminalistyczną, ma
uporządkowaną wiedzę
dotyczącą przedmiotu,
celów, funkcji i zadań
kryminalistyki. Student
rozumie istotę, cel i
przedmiot
kryminalistyki, potrafi
wskazać źródła, zna
podstawowe instytucje
kryminalistyki,
czynności niezbędne w
toku prowadzonego
postepowania
dowodowego, umie
scharakteryzować
główne cechy

224

główne cechy
kryminalistyki.

kryminalistyki.

P_U01
P_U02

Student nie posiada
niezbędnych
umiejętności w zakresie,
nie umie wyróżnić etapy,
metody prowadzenia
czynności procesowokryminalistycznych.
Student nie potrafi
samodzielnie
wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną.
Student samodzielnie nie
identyfikuje i nie
rozwiązuje problemów
związanych ze
stosowaniem
kryminalistyki w
praktyce procesowej .
Student nie formułuje
ustne i pisemne
wypowiedzi oparte o
wiedzę z zakresu prawa
karnego procesowego.
Student nie dyskutuje na
temat poszczególnych
zagadnień z
kryminalistyki
postępowania karnego,
nie formułuje
samodzielnie opinii
ustnie bądź pisemnie.
Student nie potrafi
samodzielnie
wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną.

Student posiada
niezbędne umiejętności
w zakresie, umie
wyróżnić etapy, metody
prowadzenia czynności
procesowokryminalistycznych.
Student potrafi
samodzielnie
wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną.
Student samodzielnie
identyfikuje i rozwiązuje
problemy związane ze
stosowaniem
kryminalistyki w
praktyce procesowej .
Student formułuje ustne i
pisemne wypowiedzi
oparte o wiedzę z
zakresu prawa karnego
procesowego.

Student posiada
niezbędne umiejętności
w zakresie, umie
wyróżnić etapy, metody
prowadzenia czynności
procesowokryminalistycznych.
Student potrafi
samodzielnie
wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną.
Student samodzielnie
identyfikuje i rozwiązuje
problemy związane ze
stosowaniem
kryminalistyki w
praktyce procesowej .
Student formułuje ustne i
pisemne wypowiedzi
oparte o wiedzę z
zakresu prawa karnego
procesowego. Student
dyskutuje na temat
poszczególnych
zagadnień z
kryminalistyki
postępowania karnego,
formułuje samodzielnie
opinie ustnie bądź
pisemnie.

Student posiada
niezbędne umiejętności
w zakresie, umie
wyróżnić etapy, metody
prowadzenia czynności
procesowokryminalistycznych.
Student potrafi
samodzielnie
wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną.
Student samodzielnie
identyfikuje i rozwiązuje
problemy związane ze
stosowaniem
kryminalistyki w
praktyce procesowej .
Student formułuje ustne i
pisemne wypowiedzi
oparte o wiedzę z
zakresu prawa karnego
procesowego. Student
dyskutuje na temat
poszczególnych
zagadnień z
kryminalistyki
postępowania karnego,
formułuje samodzielnie
opinie ustnie bądź
pisemnie. Student potrafi
samodzielnie
wyszukiwać, analizować
i oceniać swoją wiedzę
kryminalistyczną.

P_K01
P_K02

Student nie ma
świadomości
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz
możliwości jej
wykorzystania w
przyszłej praktyce.
Student nie rozumie
istotę nauki
kryminalistyki, nie
potrafi wskazać źródła,
zna podstawowe
instytucje
kryminalistyki, nie umie
scharakteryzować
główne jej cechy, student
nie ma świadomość
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz

Student ma świadomość
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz
możliwości jej
wykorzystania w
przyszłej praktyce.
Student rozumie istotę
nauki kryminalistyki,
potrafi wskazać źródła,
zna podstawowe
instytucje
kryminalistyki.

Student ma świadomość
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz
możliwości jej
wykorzystania w
przyszłej praktyce.
Student rozumie istotę
nauki kryminalistyki,
potrafi wskazać źródła,
zna podstawowe
instytucje
kryminalistyki, umie
scharakteryzować
główne jej cechy,
student ma świadomość
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej.

Student ma świadomość
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz
możliwości jej
wykorzystania w
przyszłej praktyce.
Student rozumie istotę
nauki kryminalistyki,
potrafi wskazać źródła,
zna podstawowe
instytucje
kryminalistyki, umie
scharakteryzować
główne jej cechy, student
ma świadomość
odpowiedniego poziomu
swojej wiedzy
kryminalistycznej oraz
możliwości jej
wykorzystania w
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możliwości jej
wykorzystania w
przyszłej pracy.

przyszłej pracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

3

3

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

34

48

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

33 h / 1,32 ECTS

19 h / 0,76 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−

Kwiatkowska-Wójcikiewicz, V., Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia, Wyższa Szkołą Policji, Szczytno,
2015
− Goc M., Moszczyński J., Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2007
− Hołsyt B., Kryminalistyka, Lexis Nexis, Warszawa, 2010
− Mazepa J. (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
− Wójcikiewcz J (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− czasopismo "Problemy Kryminalistyki".
− czasopismo "Problemy Współczesnej Kryminalistyki".
− czasopismo "Przegląd Policyjny"
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne.
− Komentarze do aktów prawnych;
− Wybrane aktualne publikacje z publikatorów naukowych;
− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KARNE SKARBOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
IV / 7

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Waldemar Szymański

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Zagadnienia prawa karnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych
metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa poprzez
zadawanie pytań oraz formułowanie problemów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa karnego
skarbowego

K_W09

P_W02

Zna źródła prawa karnego skarbowego. Posiada wiedzę w zakresie przepisów prawa
karnego skarbowego w stopniu koniecznym dla zawodu.

K_W12

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętność interpretowania i stosowania przepisów k.k.s.

K_U06

P_U02

Potrafi udzielić porady prawnej w nieskomplikowanych stanach faktycznych i
prawnych w zakresie prawa karnego skarbowego.

K_U10
K_U16

P_U03

Potrafi umiejętnie poszukiwać źródeł prawa w zakresie prawa karnego skarbowego i
formułować wnioski naruszeń przepisów.

K_U03
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest zdolny do wykonywania zawodu prawniczego w zakresie prawa karnego
skarbowego.

P_K02

Docenia wagę pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami wprowadzanymi do k.k.s

K_K09
K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1,2,3

1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego skarbowego
2. Rola prawa karnego skarbowego w gałęzi prawa karnego
3.Przestępstwa skarbowe

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw4,5,6

4.Wykroczenia skarbowe
5. Krajowa Administracja Skarbowa – rola i zadania
6. Kary i środki karne

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw7,8,9

7. Nadzwyczajne obostrzenie kary
8. Przedawnienie karalności
9. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw10,11,12

10.Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom celnym
11. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko organizacji gier hazardowych
12. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw13,14,15

13.Przestępstwa w sprawach o wykroczenia skarbowe
14. Postępowanie nakazowe
15.Wykonywanie kar i środków karnych

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie administracji i prawa. Posiada
podstawową wiedzę w obrębie wybranych dyscyplin w zakresie nauk o
administracji, a także nauk prawnych.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych
problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada
umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań.
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych. Potrafi
w elementarnym stopniu prognozować przebieg procesów i zjawisk
prawnych oraz administracyjnych z wykorzystaniem podstawowych metod i
narzędzi właściwych dla nauk o administracji i nauk prawnych.

Test wiedzy, analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Potrafi krytycznie ocenić własna wiedzę i informacje dotyczące
funkcjonowania administracji publicznej. Jest zdolny do efektywnej pracy
samodzielnej i zespołowej nad praktycznym wykorzystaniem przyswojonej

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
udział w dyskusji
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wiedzy. Jest zdolny do podjęcia współpracy i praktycznego przygotowania
projektów społecznych.
Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Nie ma podstawowej
wiedzy w zakresie
administracji i prawa.
Nie posiada
podstawowej wiedzy w
obrębie wybranych
dyscyplin w zakresie
nauk o administracji, a
także nauk prawnych.
Nie posiada
umiejętności analizy
proponowanego
rozwiązania
konkretnych problemów
i proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia w tym
zakresie, nie posiada
umiejętności wdrażania
proponowanych
rozwiązań.
Nie posiada umiejętność
rozumienia i
analizowania zjawisk
społecznych. Nie potrafi
w elementarnym stopniu
prognozować przebiegu
procesów i zjawisk
prawnych oraz
administracyjnych z
wykorzystaniem
podstawowych metod i
narzędzi właściwych dla
nauk o administracji i
nauk prawnych.
Nie potrafi krytycznie
ocenić własna wiedzę i
informacje dotyczące
funkcjonowania
administracji publicznej.
Nie jest zdolny do
efektywnej pracy
samodzielnej i
zespołowej nad
praktycznym
wykorzystaniem
przyswojonej wiedzy.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Ma podstawową wiedzę
w zakresie administracji
i prawa. posiada
podstawową wiedzę w
obrębie wybranych
dyscyplin.

Ma podstawową wiedzę
w zakresie administracji
i prawa. posiada
podstawową wiedzę w
obrębie wybranych
dyscyplin w zakresie
nauk o administracji.

Ma podstawową wiedzę
w zakresie administracji
i prawa. posiada
podstawową wiedzę w
obrębie wybranych
dyscyplin w zakresie
nauk o administracji, a
także nauk prawnych.

Posiada umiejętność
analizy proponowanego
rozwiązania
konkretnych problemów
i proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia w tym
zakresie, posiada
umiejętność wdrażania
proponowanych
rozwiązań.
Posiada umiejętność
rozumienia i
analizowania zjawisk
społecznych.

Posiada umiejętność
analizy proponowanego
rozwiązania
konkretnych problemów
i proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia w tym
zakresie, posiada
umiejętność wdrażania
proponowanych
rozwiązań.
Posiada umiejętność
rozumienia i
analizowania zjawisk
społecznych. Potrafi w
elementarnym stopniu
prognozować przebieg
procesów i zjawisk
prawnych oraz
administracyjnych.

Posiada umiejętność
analizy proponowanego
rozwiązania
konkretnych problemów
i proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia w tym
zakresie, posiada
umiejętność wdrażania
proponowanych
rozwiązań.
Posiada umiejętność
rozumienia i
analizowania zjawisk
społecznych. Potrafi w
elementarnym stopniu
prognozować przebieg
procesów i zjawisk
prawnych oraz
administracyjnych z
wykorzystaniem
podstawowych metod i
narzędzi właściwych dla
nauk o administracji i
nauk prawnych.

Potrafi krytycznie
ocenić własna wiedzę i
informacje dotyczące
funkcjonowania
administracji publicznej.

Potrafi krytycznie
ocenić własna wiedzę i
informacje dotyczące
funkcjonowania
administracji publicznej.
Jest zdolny do
efektywnej pracy
samodzielnej i
zespołowej nad
praktycznym
wykorzystaniem
przyswojonej wiedzy.

Potrafi krytycznie ocenić
własna wiedzę i
informacje dotyczące
funkcjonowania
administracji publicznej.
Jest zdolny do
efektywnej pracy
samodzielnej i
zespołowej nad
praktycznym
wykorzystaniem
przyswojonej wiedzy.

229

Nie jest zdolny do
Jest zdolny do podjęcia
podjęcia współpracy i
współpracy i
praktycznego
praktycznego
przygotowania
przygotowania
projektów społecznych.
projektów społecznych.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Kazmiruk K., Prawo karne skarbowe, Beck, Warszawa, 2010
− Wilk L., Prawo i proces karny skarbowy, Beck, 2019
− Sepioło-Jankowska I., Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Bielecki L., Gorgol A., Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
− Włodkowski O., Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
Zalecane publikacje w czasopismach naukowych, wiadomości ze stron internetowych wybrane przez prowadzącego
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE I PRAWO NARUSZEŃ INTERESÓW FINANSOWYCH PAŃSTWA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
IV / 7
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
Zagadnienia prawa finansowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Dyskusja połączona z rozwiązywaniem problemów prawnych. Analiza tekstów
aktów prawnych z dyskusją dydaktyczną. Rozwiązywanie kazusów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

P_W02

Student zna i potrafi przedstawić zasady funkcjonowania administracji skarbowej i
podatkowej, a także strukturę oraz metody organizacji i działania.
Definiuje organy kontroli skarbowej oraz zna zasady kontroli skarbowej. Zna aktualną
linię orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie kontroli skarbowej i naruszeń
interesów finansowych państwa.

K_W13

K_W09

Umiejętności:
P_U01

Interpretuje obowiązujące przepisy w zakresie kontroli skarbowej z uwzględnieniem
procedur naruszeń interesów państwa. Potrafi samodzielnie planować i realizować
własne uczenie się

K_U11
K_U04
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P_U02

Rozwiązuje kazusy dotyczące właściwości organów podatkowych i kontroli skarbowej
z kontrolą interesów państwa

K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Samodzielnie uzupełnia wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli skarbowej i
zabezpieczania interesów państwa.

K_K02

P_K02

Uzasadnia swoje decyzje prawne z odwołaniem się do obowiązującego systemu prawa,
udziela w podstawowym zakresie nieformalnej porady prawnej

K_K05
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Lp.

Ćwiczenia:

ĆW1,2,3

Pojęcie administracji podatkowej. Podmioty administracji podatkowej, organy
administracji podatkowej oraz ich rodzaje. Zasady funkcjonowania organów
podatkowych.

ĆW4,5

Kontrola skarbowa. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa. Istota i zakres kontroli
skarbowej.

ĆW6,7,8

Organy kontroli skarbowej. Inspektorzy kontroli skarbowej. Szczególne uprawnienia
kontroli skarbowej. Wywiad skarbowy. Postępowanie kontrolne.

ĆW9,10,11

Rodzaje naruszeń interesów państwa. Procedury kontrolne w przypadkach konkretnych
naruszeń.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student zna i potrafi przedstawić zasady funkcjonowania administracji
skarbowej i podatkowej, a także strukturę oraz metody organizacji i działania.
Definiuje organy kontroli skarbowej oraz zna zasady kontroli skarbowej. Zna
aktualną linię orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie kontroli
skarbowej i naruszeń interesów finansowych państwa.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Interpretuje obowiązujące przepisy w zakresie kontroli skarbowej z
uwzględnieniem procedur naruszeń interesów państwa. Potrafi samodzielnie
planować i realizować własne uczenie się

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Rozwiązuje kazusy dotyczące właściwości organów podatkowych i kontroli
skarbowej z kontrolą interesów państwa
Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Samodzielnie uzupełnia wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli skarbowej i
zabezpieczania interesów państwa.
Uzasadnia swoje decyzje prawne z odwołaniem się do obowiązującego
systemu prawa, udziela w podstawowym zakresie nieformalnej porady
prawnej.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
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Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student nie zna i nie
potrafi przedstawić zasad
funkcjonowania
administracji skarbowej i
podatkowej, a także
struktury oraz metod
organizacji i działania.

Student zna i potrafi w
stopniu podstawowym
przedstawić zasady
funkcjonowania
administracji skarbowej i
podatkowej, a także
strukturę oraz metody
organizacji i działania.

Student zna i potrafi
przedstawić zasady
funkcjonowania
administracji skarbowej i
podatkowej, a także
strukturę oraz metody
organizacji i działania.

Student zna i potrafi
dogłębnie przedstawić
zasady funkcjonowania
administracji skarbowej i
podatkowej, a także
strukturę oraz metody
organizacji i działania.

Definiuje organy
kontroli skarbowej oraz
zna zasady kontroli
skarbowej. Zna aktualną
linię orzecznictwa sądów
administracyjnych w
zakresie kontroli
skarbowej i naruszeń
interesów finansowych
państwa.

Definiuje organy
kontroli skarbowej oraz
zna zasady kontroli
skarbowej. Zna aktualną
linię orzecznictwa sądów
administracyjnych w
zakresie kontroli
skarbowej i naruszeń
interesów finansowych
państwa.

Definiuje organy
kontroli skarbowej oraz
zna zasady kontroli
skarbowej. Zna aktualną
linię orzecznictwa sądów
administracyjnych w
zakresie kontroli
skarbowej i naruszeń
interesów finansowych
państwa.

Interpretuje
obowiązujące
podstawowe przepisy w
zakresie kontroli
skarbowej z
uwzględnieniem
procedur naruszeń
interesów państwa.
Potrafi samodzielnie
planować i realizować
własne uczenie się

Interpretuje
obowiązujące przepisy w
zakresie kontroli
skarbowej z
uwzględnieniem
procedur naruszeń
interesów państwa.
Potrafi samodzielnie
planować i realizować
własne uczenie się

Interpretuje dogłębnie
obowiązujące przepisy w
zakresie kontroli
skarbowej z
uwzględnieniem
procedur naruszeń
interesów państwa.
Potrafi samodzielnie
planować i realizować
własne uczenie się

Rozwiązuje kazusy
dotyczące właściwości
organów podatkowych i
kontroli skarbowej z
kontrolą interesów
państwa

Rozwiązuje kazusy
dotyczące właściwości
organów podatkowych i
kontroli skarbowej z
kontrolą interesów
państwa

Nie definiuje organów
kontroli skarbowej oraz
nie zna zasad kontroli
skarbowej. Nie zna
aktualnej linii
orzecznictwa sądów
administracyjnych w
zakresie kontroli
skarbowej i naruszeń
interesów finansowych
państwa.
Nie interpretuje
obowiązujących
przepisów w zakresie
kontroli skarbowej z
uwzględnieniem
procedur naruszeń
interesów państwa. Nie
potrafi samodzielnie
planować i realizować
własne uczenia się
Nie rozwiązuje kazusów
dotyczących właściwości
organów podatkowych i
kontroli skarbowej z
kontrolą interesów
państwa

Rozwiązuje kazusy
dotyczące właściwości
organów podatkowych i
kontroli skarbowej z
kontrolą interesów
państwa
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Nie uzupełnia wiedzy i
umiejętności w zakresie
kontroli skarbowej i
zabezpieczania
interesów państwa.
P_K01
P_K02

Nie uzasadnia swoich
decyzji prawnych z
odwołaniem się do
obowiązującego systemu
prawa, nie udziela w
podstawowym zakresie
nieformalnej porady
prawnej.

Samodzielnie uzupełnia
podstawową wiedzę i
umiejętności w zakresie
kontroli skarbowej i
zabezpieczania
interesów państwa.

Samodzielnie uzupełnia
wiedzę i umiejętności w
zakresie kontroli
skarbowej i
zabezpieczania
interesów państwa.

Samodzielnie uzupełnia
pogłębioną wiedzę i
umiejętności w zakresie
kontroli skarbowej i
zabezpieczania
interesów państwa.

Uzasadnia swoje decyzje
prawne z odwołaniem
się do obowiązującego
systemu prawa, udziela
w podstawowym
zakresie nieformalnej
porady prawnej.

Uzasadnia swoje decyzje
prawne z odwołaniem
się do obowiązującego
systemu prawa, udziela
w podstawowym
zakresie nieformalnej
porady prawnej.

Uzasadnia swoje decyzje
prawne z odwołaniem
się do obowiązującego
systemu prawa, udziela
w wyższym zakresie
nieformalnej porady
prawnej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Teszner K. (2012): Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Kulicki J. (2014): Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer
Inne materiały dydaktyczne:
Orzecznictwo i akty prawne podawane przez prowadzącego
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE I UE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
II / 4
Dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Rozpoznaje i wymienia podstawy prawne oraz zasady polityki ekologicznej.

K_W08
K_W11

P_W02

Identyfikuje ekonomiczne narzędzia polityki ekologicznej. Wskazuje główne problemy
ekologiczne w skali kraju, UE i świata.

K_W09
K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi pozyskiwać i analizować dane dotyczące wielkości nakładów na ochronę
środowiska w skali kraju i województw, Unii Europejskiej.

K_U03

P_U02

Wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w procesie poszukiwania rozwiązań problemów
ekologicznych.

K_U15

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Potrafi pracować w grupie analizującej efektywność wykorzystywanych instrumentów
polityki ekologicznej.

K_K06

P_K02

Prezentuje aktywną i twórczą postawę w formułowaniu własnych rozstrzygnięć
problemów ekologicznych z uwzględnieniem wielokierunkowych skutków
gospodarczych i społecznych.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

KW1,2,3

Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym i prawie UE - „miękkie” prawo
środowiska (deklaracja sztokholmska i deklaracja z Rio) - ochrona środowiska w
umowach międzynarodowych - Traktat o utworzeniu Wspólnot Europejskich a ochrona
środowiska - system wspólnotowego prawa ochrony środowiska - prowspólnotowa
interpretacja prawa wewnętrznego.
Zakres obowiązywania ustawy Prawo ochrony środowiska.
System źródeł prawa

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW4,5

Zakres podmiotowy i przedmiotowy. Definicja środowiska. Definicja ochrony
środowiska. Aspekty ochrony środowiska. Pojęcie zanieczyszczenia. Zrównoważony
rozwój. Korzystanie ze środowiska. Rodzaje korzystania ze środowiska

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW6,7,8

KW9,10,11

KW12,13,14

Zasady prawa ochrony środowiska - pojęcie zasady prawnej - zasada korzystania ze
środowiska - zasada zanieczyszczający płaci - zasada kompleksowości - zasada
prewencji i przezorności - zasada planowości - zasada prawa do informacji o środowisku
- zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z
zakresu ochrony środowiska - zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych
ŚRODKI PRAWNOFINANSOWE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Opłata za
korzystanie ze środowiska 2. Administracyjna kara pieniężna 3. Zróżnicowanie
podatków i danin publicznych służących celom ochrony środowiska 4. Opłata
eksploatacyjna 5. Opłata depozytowa i produktowa 6. Opłaty o należności w prawie
wodnym 7. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ORGANY OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Organy jednostek samorządu terytorialnego
2. Wojewoda 3. Minister właściwy ds. środowiska 4. Dyrektorzy ochrony środowiska 5.
Inspektorzy ochrony środowiska 6. Komisje ds. oceny oddziaływania na środowisko.
POZWOLENIE NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 1. Pojęcia i wiadomości
podstawowe 2. Pozwolenie zintegrowane 3. Szczegółowe rozwiązania proceduralne 4.
Cofanie i ograniczanie pozwoleń

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Rozpoznaje i wymienia podstawy prawne oraz zasady polityki ekologicznej.
Identyfikuje ekonomiczne narzędzia polityki ekologicznej. Wskazuje główne
problemy ekologiczne w skali kraju, UE i świata.

P_U01
P_U02
P_U03

Potrafi pozyskiwać i analizować dane dotyczące wielkości nakładów na
ochronę środowiska w skali kraju i województw, Unii Europejskiej.
Wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w procesie poszukiwania rozwiązań
problemów ekologicznych.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
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P_K01
P_K02

Potrafi pracować w grupie analizującej efektywność wykorzystywanych
instrumentów polityki ekologicznej.
Prezentuje aktywną i twórczą postawę w formułowaniu własnych
rozstrzygnięć
problemów
ekologicznych
z
uwzględnieniem
wielokierunkowych skutków gospodarczych i społecznych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Nie rozpoznaje i nie
wymienia podstaw
prawnych oraz zasad
polityki ekologicznej.
Nie identyfikuje
ekonomicznych narzędzi
polityki ekologicznej.
Nie wskazuje głównych
problemów
ekologicznych w skali
kraju, UE i świata.

Rozpoznaje i wymienia
w stopniu podstawowym
podstawy prawne oraz
zasady polityki
ekologicznej.
Identyfikuje
ekonomiczne narzędzia
polityki ekologicznej.
Wskazuje główne
problemy ekologiczne w
skali kraju, UE i świata.

Rozpoznaje i wymienia
podstawy prawne oraz
zasady polityki
ekologicznej.
Identyfikuje
ekonomiczne narzędzia
polityki ekologicznej.
Wskazuje główne
problemy ekologiczne w
skali kraju, UE i świata.

P_U01
P_U02
P_U03

Nie potrafi pozyskiwać i
analizować danych
dotyczących wielkości
nakładów na ochronę
środowiska w skali kraju
i województw, Unii
Europejskiej.
Nie wykorzystuje
wiedzy ekonomicznej w
procesie poszukiwania
rozwiązań problemów
ekologicznych.

Potrafi w stopniu
podstawowym
pozyskiwać i analizować
dane dotyczące
wielkości nakładów na
ochronę środowiska w
skali kraju i
województw, Unii
Europejskiej.

Potrafi pozyskiwać i
analizować dane
dotyczące wielkości
nakładów na ochronę
środowiska w skali kraju
i województw, Unii
Europejskiej.
Wykorzystuje wiedzę
ekonomiczną w procesie
poszukiwania rozwiązań
problemów
ekologicznych.

P_K01
P_K02

Nie potrafi pracować w
grupie analizującej
efektywność
wykorzystywanych
instrumentów polityki

Potrafi w stopniu
podstawowym pracować
w grupie analizującej
efektywność
wykorzystywanych

Potrafi pracować w
grupie analizującej
efektywność
wykorzystywanych
instrumentów polityki

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
W sposób
zaawansowany
rozpoznaje i wymienia
podstawy prawne oraz
zasady polityki
ekologicznej.
Identyfikuje
ekonomiczne narzędzia
polityki ekologicznej.
Wskazuje główne
problemy ekologiczne w
skali kraju, UE i świata.
Potrafi w sposób
zaawansowany
pozyskiwać i dogłębnie
analizować dane
dotyczące wielkości
nakładów na ochronę
środowiska w skali kraju
i województw, Unii
Europejskiej.
Wykorzystuje wiedzę
ekonomiczną w procesie
poszukiwania rozwiązań
problemów
ekologicznych.
W sposób
zaawansowany potrafi
pracować w grupie
analizującej efektywność
wykorzystywanych
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ekologicznej.
Nie prezentuje aktywnej
i twórczej postawy w
formułowaniu własnych
rozstrzygnięć
problemów
ekologicznych z
uwzględnieniem
wielokierunkowych
skutków gospodarczych i
społecznych.

instrumentów polityki
ekologicznej.
Prezentuje twórczą
postawę w formułowaniu
własnych rozstrzygnięć
problemów
ekologicznych z
uwzględnieniem
wielokierunkowych
skutków gospodarczych i
społecznych.

ekologicznej.
Prezentuje aktywną i
twórczą postawę w
formułowaniu własnych
rozstrzygnięć
problemów
ekologicznych z
uwzględnieniem
wielokierunkowych
skutków gospodarczych i
społecznych.

instrumentów polityki
ekologicznej.
Prezentuje aktywną i
twórczą postawę w
formułowaniu własnych
rozstrzygnięć
problemów
ekologicznych z
uwzględnieniem
wielokierunkowych
skutków gospodarczych i
społecznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Wierzbowbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawo ochrony środowiska, Warszawa 2012
2. Zając, Kinga. Red Prawo ochrony środowiska / Warszawa : Wolters Kluwer : Małgorzata Stańczak, cop. 2015
3. Stochlak, Janusz Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno-politologiczne : stan prawny na dzień 1 czerwca 2006
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
4. podstawowe aktualne akty prawne,
5. M.Górski, J.S.Kierzkowska – Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006
6. Bukowski, Zbigniew Podstawy prawa ochrony środowiska dla
administracji / Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Jendrośka J., Bar M.: Prawo ochrony środowiska. Wrocław 2005,
2. Brodecki (red): Ochrona środowiska. Warszawa 2005.
3. J. Boć, K.Nowacki – Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2004
4. J. Ciechanowicz - McLean – Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym; Warszawa 2005
5. M. Górski – Gospodarowanie odpadami w świetle prawa wspólnotowego i polskiego prawa
wewnętrznego, Poznań 2005
6.Komentarze do ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne,
ustawy o ochronie przyrody, ustaw szczegółowych
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO ROLNE W POLSCE I UE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
II / 4
Dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma podstawową wiedzę o charakterze prawa rolnego i jego miejscu w systemie nauk
prawnych w Polsce i UE

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania prawa rolnego w Polsce i
UE

K_U06
K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Podejmuje i realizuje
decyzje (w tym prawne) samodzielnie i w zespole

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium

Odniesienie do
przedmiotowych
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efektów uczenia
się
Kw 1,2,3

Kw 4,5

Kw 6,7,8

Kw 9,10,11

Kw 12,13,14

Pojęcie i przedmiot prawa rolnego
Źródła prawa rolnego
Dostosowanie ustawodawstwa polskiego do unijnego
Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne
Prawne formy władania ziemią rolniczą
Formy prawne dysponowania zasobami własności rolnej SP
Dziedziczenie gospodarstw rolnych
Księgi wieczyste i hipoteka
Scalenie i wymiana gruntów
Prawne aspekty ochrony gruntów rolnych
Ubezpieczenia społeczne rolników
Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie
Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Obciążenie podatkowe rolnictwa
Prawo żywnościowe
Założenia, zasady i zadania Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Ograniczenie obrotu gruntami rolnymi w państwach UE. Nabywanie przez
cudzoziemców nieruchomości rolnych położonych w Polsce.
Modele dziedziczenia gospodarstw rolnych z mocy ustawy i testamentu w państwach
UE.

P_W01; P_U01;
P_K01
P_W01; P_U01;
P_K01
P_W01; P_U01;
P_K01
P_W01; P_U01;
P_K01

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Ma podstawową wiedzę o charakterze prawa rolnego i jego miejscu w
systemie nauk prawnych w Polsce i UE

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania prawa rolnego w
Polsce i UE

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

−
−
−
−
−
−

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Podejmuje i
realizuje decyzje (w tym prawne) samodzielnie i w zespole

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

P_W01

Nie ma podstawowej
wiedzy o charakterze
prawa rolnego i jego
miejscu w systemie nauk
prawnych w Polsce i UE

P_U01

Nie posiada umiejętności
w zakresie interpretacji i
stosowania prawa
rolnego w Polsce i UE

P_K01

nie jest gotów
uzupełniać i doskonalić
nabytej wiedzy i
umiejętności. Nie
podejmuje i nie realizuje
decyzji (w tym prawne)
samodzielnie i w
zespole

Ma podstawową wiedzę
o charakterze prawa
rolnego i jego miejscu w
systemie nauk prawnych
w Polsce i UE
Posiada podstawowe
umiejętności w zakresie
interpretacji i stosowania
prawa rolnego w Polsce i
UE
jest gotów w stopniu
podstawowym
uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i
umiejętności. Podejmuje
i realizuje decyzje (w
tym prawne)
samodzielnie i w
zespole

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:
Ma wiedzę o charakterze
prawa rolnego i jego
miejscu w systemie nauk
prawnych w Polsce i UE
Posiada umiejętności w
zakresie interpretacji i
stosowania prawa
rolnego w Polsce i UE
jest gotów uzupełniać i
doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności.
Podejmuje i realizuje
decyzje (w tym prawne)
samodzielnie i w
zespole

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Ma dogłębną wiedzę o
charakterze prawa
rolnego i jego miejscu w
systemie nauk prawnych
w Polsce i UE
Posiada znaczne
umiejętności w zakresie
interpretacji i stosowania
prawa rolnego w Polsce i
UE
jest gotów w stopniu
zaawansowanym
uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i
umiejętności. Podejmuje
i realizuje decyzje (w
tym prawne)
samodzielnie i w
zespole

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Paweł Czechowski, „Prawo rolne”, wydanie 3, Warszawa 2015.
Oleszko, „Prawo rolne”, Warszawa 2009.
Walkiewicz W. Wspólna polityka rolna WSSG Tyczyn 2002
Grochowska R. Red. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, Instytut EKRŻ Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Rolnictwo Polskie we Wspólnej Polityce Rolnej UE, Poznań 2004
B. Tryfan, Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie, Warszawa 2000
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ABC Unii Europejskiej-Wspólna Polityka Rolna UE, Warszawa 2004
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

AKADEMICKIE FORUM PRAWNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
3
II/4
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
WARSZTATY

Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone metodą warsztatową

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma poszerzoną wiedzę o organizacji, właściwości i funkcjach sądownictwa,
prokuratury i notariatu -przede wszystkim w ramach polskiego porządku prawnego.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność zdobycia i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa, prokuratury i notariatu.

K_U11
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa, prokuratury i notariatu.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Warsztaty:

Odniesienie do
przedmiotowych
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efektów uczenia
się

W1,2,3

W4,5

W6,7,8

W9,10,11

Sądy powszechne 1.Właściwość sądów powszechnych 2. Struktura sądów
powszechnych - Tworzenie i znoszenie sądów, - Organizacja wewnętrzna sądów
(organy, wydziały, sekretariat) 3. Status i pozycja ustrojowa sędziego 4. Sędziowie
(SSR, SSO, SSA) 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna 6. Aplikacja ogólna i sądowa 7.
Inne funkcje związane z sądownictwem powszechnym: - referendarze sądowi - asystenci
sędziów - ławnicy II. Sąd Najwyższy 1. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sądu
Najwyższego 2. Organizacja wewnętrzna (organy SN, izby SN)
Sądy administracyjne 1. Właściwość sądów administracyjnych 2. Struktura sądów
administracyjnych - Tworzenie i znoszenie sądów - Organizacja wewnętrzna sądów
(organy, wydziały) 3. Sędziowie sądu administracyjnego 4. Odpowiedzialność
dyscyplinarna
Sądy wojskowe 1. Właściwość sądów wojskowych 2. Struktura sądów wojskowych 3.
Nadzór nad sądami wojskowymi B. Prokuratura 1. Zadania i funkcje prokuratury 2.
Ustrój i organizacja wewnętrzna prokuratury 3. Działalność prokuratury 4. Status i
pozycja prokuratora - obowiązki i prawa - służbowe podporządkowanie odpowiedzialność dyscyplinarna - kompetencje prokuratorów w różnych rodzajach
postępowań 5. Aplikacja ogólna i prokuratorska 6. Inne funkcje w prokuraturze: asystenci prokuratury - asesorzy prokuratury
Notariat 1. Funkcje notariatu 2. Regulacja notariatu wprawie polskim 3. Powoływanie i
odwoływanie notariuszy 4. Obowiązki i prawa notariuszy 5. Samorząd notarialny 6.
Nadzór nad notariatem 7. Odpowiedzialność notariuszy za szkody 8. Odpowiedzialność
dyscyplinarna notariuszy 9. Aplikanci i asesorzy notarialni 10. Tryb dokonywania
czynności notarialnych i ich rodzaje

P_W01; P_U01;
P_K01;

P_W01; P_U01;
P_K01;

P_W01; P_U01;
P_K01;

P_W01; P_U01;
P_K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01

Student ma poszerzoną wiedzę o organizacji, właściwości i funkcjach
sądownictwa, prokuratury i notariatu -przede wszystkim w ramach polskiego
porządku prawnego.

P_U01

Student posiada umiejętność zdobycia i wykorzystania zdobytej wiedzy w
zakresie organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa, prokuratury i
notariatu.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności w zakresie organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
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− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie ma wiedzy o
organizacji, właściwości
i funkcjach
sądownictwa,
prokuratury i notariatu przede wszystkim w
ramach polskiego
porządku prawnego.

Student ma podstawową
wiedzę o organizacji,
właściwości i funkcjach
sądownictwa,
prokuratury i notariatu przede wszystkim w
ramach polskiego
porządku prawnego.

Student ma poszerzoną
wiedzę o organizacji,
właściwości i funkcjach
sądownictwa,
prokuratury i notariatu przede wszystkim w
ramach polskiego
porządku prawnego.

Student ma poszerzoną i
pogłębioną o
zagadnienia doktryny
wiedzę o organizacji,
właściwości i funkcjach
sądownictwa,
prokuratury i notariatu przede wszystkim w
ramach polskiego
porządku prawnego.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie posiada
umiejętności zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Student posiada
podstawowe
umiejętności zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Student posiada
umiejętność zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Student posiada w
stopniu zaawansowanym
umiejętność zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

P_K01
P_K02

Student nie potrafi
samodzielnie uzupełniać
i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji,
właściwości i funkcji
sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Student potrafi w stopniu
podstawowym
samodzielnie uzupełniać
i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji,
właściwości i funkcji
sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Student potrafi
zaawansowanie
samodzielnie uzupełniać
i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji,
właściwości i funkcji
sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

Student potrafi
dogłębnie, samodzielnie
uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i
umiejętności w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa,
prokuratury i notariatu.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

32 h / 1,28 ECTS
75 h / 3 ECTS

18 h / 0,72 ECTS
75 h / 3 ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura obowiązkowa:
J. Bodio, G. Borkowski , T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2012.
Serafin, Sławomir Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, pod redakcją J. Gudowskiego, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej
Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009.
M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009.
J. Bodio, M. Mitera, M. Rojewski, E. Rojowska, Ustawa o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2011
A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999.
A. Oleszko, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej. Zakamycze 2003.
Inne materiały dydaktyczne:
Ustawy w zakresie omawianej problematyki
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PAREMIE PRAWNICZE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
I/1
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja ćwiczeniowa z wykorzystaniem regulacji prawnych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów uczenia się
Wiedza:

P_W01

Student rozumie znaczenie łacińskich terminów i paremii prawniczych, ich powiązanie
z historyczną ewolucją prawa ustrojowego i sądowego

K_W06

P_W02

Student zna metodę analizy językowej dawnych i współczesnych tekstów prawniczych

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Student poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym, z
wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii prawniczej.

K_U01

P_U02

Dla celów interpretacji łacińskich paremii prawniczych student potrafi wykorzystywać
orzecznictwo, literaturę prawniczą oraz informacje zgromadzone w informatycznych
bazach danych.

K_U15

P_U03

Student odróżnia metody: historyczno-prawną,
komparatystyczną w interpretacji prawa.

K_U07

dogmatyczno-prawną

oraz

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student jasno i precyzyjnie komunikuje się z innymi studentami i pracownikami
naukowymi.

K_K01

P_K02

Student odczuwa potrzebę ochrony i przekazywania europejskiego dziedzictwa
prawnego zawartego w łacińskich terminach i paremiach prawniczych.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1,2,3

Wprowadzenie, wymowa, przypomnienie podstawowych kategorii gramatycznych;
łacińskie terminy i paremie prawnicze z zakresu teorii prawa.
Łacińskie terminy i paremie prawnicze z zakresu prawa konstytucyjnego i
administracyjnego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw4,5

Łacińskie terminy i paremie prawnicze z zakresu prawa: osobowego, rodzinnego,
rzeczowego, spadkowego oraz czynności prawnych. Łacińskie terminy i paremie
prawnicze z zakresu prawa zobowiązań i postępowania cywilnego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw6,7,8

Łacińskie terminy i paremie prawnicze z zakresu prawa karnego. Łacińskie terminy i
paremie prawnicze z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student rozumie znaczenie łacińskich terminów i paremii prawniczych, ich
powiązanie z historyczną ewolucją prawa ustrojowego i sądowego.
Student zna metodę analizy językowej dawnych i współczesnych tekstów
prawniczych.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

Student poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz
prawniczym, z wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii
prawniczej.
Dla celów interpretacji łacińskich paremii prawniczych student potrafi
wykorzystywać orzecznictwo, literaturę prawniczą oraz informacje
zgromadzone w informatycznych bazach danych.
Student odróżnia metody: historyczno-prawną, dogmatyczno-prawną oraz
komparatystyczną w interpretacji prawa.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student jasno i precyzyjnie komunikuje się z innymi studentami i
pracownikami naukowymi.
Student odczuwa potrzebę ochrony i przekazywania europejskiego
dziedzictwa prawnego zawartego w łacińskich terminach i paremiach
prawniczych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
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− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie rozumie
znaczenia łacińskich
terminów i paremii
prawniczych, ich
powiązanie z historyczną
ewolucją prawa
ustrojowego i sądowego.
Student nie zna metody
analizy językowej
dawnych i
współczesnych tekstów
prawniczych.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie formułuje
wypowiedzi w języku
prawnym oraz
prawniczym, z
wykorzystaniem
elementów łacińskiej
terminologii prawniczej.
Dla celów interpretacji
łacińskich paremii
prawniczych student nie
potrafi wykorzystywać
orzecznictwo, literaturę
prawniczą oraz
informacje zgromadzone
w informatycznych
bazach danych.
Student nie odróżnia
metody: historycznoprawną, dogmatycznoprawną oraz
komparatystyczną w
interpretacji prawa.

Student poprawnie
formułuje wypowiedzi w
języku prawnym oraz
prawniczym, z
wykorzystaniem
elementów łacińskiej
terminologii prawniczej.
Dla celów interpretacji
łacińskich paremii
prawniczych student
potrafi wykorzystywać
orzecznictwo, literaturę
prawniczą oraz
informacje zgromadzone
w informatycznych
bazach danych.
Student odróżnia
metody: historycznoprawną, dogmatycznoprawną oraz
komparatystyczną w
interpretacji prawa.

Student formułuje
wypowiedzi w języku
prawnym oraz
prawniczym, z
wykorzystaniem
elementów łacińskiej
terminologii prawniczej.
Dla celów interpretacji
łacińskich paremii
prawniczych student
potrafi wykorzystywać
orzecznictwo, literaturę
prawniczą oraz
informacje zgromadzone
w informatycznych
bazach danych.
Student odróżnia
metody: historycznoprawną, dogmatycznoprawną oraz
komparatystyczną w
interpretacji prawa.

Student zaawansowanie
poprawnie formułuje
wypowiedzi w języku
prawnym oraz
prawniczym, z
wykorzystaniem
elementów łacińskiej
terminologii prawniczej.
Dla celów interpretacji
łacińskich paremii
prawniczych student
potrafi wykorzystywać
orzecznictwo, literaturę
prawniczą oraz
informacje zgromadzone
w informatycznych
bazach danych.
Student odróżnia
metody: historycznoprawną, dogmatycznoprawną oraz
komparatystyczną w
interpretacji prawa.

P_K01
P_K02

Student nie komunikuje
się z innymi studentami i
pracownikami
naukowymi.

Student jasno
komunikuje się z innymi
studentami i

Student jasno i
precyzyjnie komunikuje
się z innymi studentami i

Student jasno,
precyzyjnie i w stopniu
zaawansowanym
komunikuje się z innymi
studentami i

Student rozumie
znaczenie łacińskich
terminów i paremii
prawniczych, ich
powiązanie z historyczną
ewolucją prawa
ustrojowego i sądowego.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:
Student w stopniu
zaawansowanym
rozumie znaczenie
łacińskich terminów i
paremii prawniczych, ich
powiązanie z historyczną
ewolucją prawa
ustrojowego i sądowego.
Student zna metodę
analizy językowej
dawnych i
współczesnych tekstów
prawniczych.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student dogłębnie
rozumie znaczenie
łacińskich terminów i
paremii prawniczych, ich
powiązanie z historyczną
ewolucją prawa
ustrojowego i sądowego.
Student zna metodę
analizy językowej
dawnych i
współczesnych tekstów
prawniczych.
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Student nie odczuwa
potrzeby ochrony i
przekazywania
europejskiego
dziedzictwa prawnego
zawartego w łacińskich
terminach i paremiach
prawniczych.

pracownikami
naukowymi.
Student odczuwa
potrzebę ochrony i
przekazywania
europejskiego
dziedzictwa prawnego
zawartego w łacińskich
terminach i paremiach
prawniczych.

pracownikami
naukowymi.
Student odczuwa
potrzebę ochrony i
przekazywania
europejskiego
dziedzictwa prawnego
zawartego w łacińskich
terminach i paremiach
prawniczych.

pracownikami
naukowymi.
Student odczuwa
potrzebę ochrony i
przekazywania
europejskiego
dziedzictwa prawnego
zawartego w łacińskich
terminach i paremiach
prawniczych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Pieńkos J., Praecepta luris. Łacina dla prawników, Muza, 1999
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie: [tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze z
komentarzem, dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego], Warszawa- Bielsko-Biała
2010.
J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007.
K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.
J. Pieńkos, Praecepta iuris, Warszawa-Poznań 2010.
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
I/1
dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja połączona z rozwiązywaniem zagadnień łacińskiej terminologii

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W01

P_W02

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W14

Umiejętności:
P_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz
wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa,

K_U01

P_U02

potrafi prawidłowo wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne
relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych osób

K_K01
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P_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:
Omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów w języku łacińskim.
Czytanie tekstów źródłowych o tematyce prawniczej.
Wyjaśnienie znaczeń terminów ius i lex.(Inf., ind., imp. praes. act. czasownika
posiłkowego: sum,esse. Orzeczenie imienne)

P_K01; P_K02

Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa
rodzinnego. (Deklinacja I )
Ćw 4,5

Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa
zobowiązań. (Czas teraźniejszy czasowników czterech koniugacji w stronie czynnej i
biernej)
Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu procesu
cywilnego i karnego. (Deklinacja II)

Ćw 6,7,8

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa
rzeczowego. (Deklinacja III, typ spółgłoskowy)

P_K01; P_K02

Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa
spadkowego. (Deklinacja III, typ samogłoskowy i mieszany)
Ćw 9,10,11

Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa
osobowego. (Przymiotniki III deklinacji)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Wyjaśnienie zwrotów i pojęć stosowanych w naukach prawnych.
Ćw 12,13,14

P_K01; P_K02

Wykorzystanie łacińskiej terminologii prawniczej w orzecznictwie sądów i trybunałów
polskich (Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, wojewódzkie sądy administracyjne,
Trybunał Konstytucyjny) i europejskich (Europejski Trybunał Praw Człowieka,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

P_W02

Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm
prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej
dziedziny prawa,

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Potrafi prawidłowo wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz
wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym
Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
Posiada kompetencje współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne
role

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność
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Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie zna i nie rozumie
podstawowej
terminologii prawniczej

Zna i rozumie
podstawową
terminologię prawniczą

Zna i rozumie
terminologię prawniczą

Zna i rozumie dogłębnie
terminologię prawniczą

Nie zna i nie rozumie
terminologii właściwej
dla poszczególnych
dyscyplin prawa

Zna i rozumie
terminologię właściwą
dla poszczególnych
dyscyplin prawa

Zna i rozumie
terminologię właściwą
dla poszczególnych
dyscyplin prawa

Zna i rozumie
terminologię właściwą
dla poszczególnych
dyscyplin prawa

Nie potrafi prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawych oraz wzajemne
relacje pomiędzy tymi
normami w ramach
określonej dziedziny
prawa,

Potrafi w stopniu
podstawowym
prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawych oraz wzajemne
relacje pomiędzy tymi
normami w ramach
określonej dziedziny
prawa,

Potrafi prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawych oraz wzajemne
relacje pomiędzy tymi
normami w ramach
określonej dziedziny
prawa,

Potrafi dogłębnie
prawidłowo
interpretować i
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawych oraz wzajemne
relacje pomiędzy tymi
normami w ramach
określonej dziedziny
prawa,

Nie potrafi prawidłowo
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawnych oraz
wzajemne relacje
pomiędzy tymi normami
w ujęciu
interdyscyplinarnym

Potrafi prawidłowo
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawnych oraz
wzajemne relacje
pomiędzy tymi normami
w ujęciu
interdyscyplinarnym

Nie rozumie potrzeby
uczenia się przez całe
życie, nie potrafi
inspirować i organizować
proces uczenia się innych
osób

Rozumie w stopniu
podstawowym potrzebę
uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować
i organizować proces
uczenia się innych osób

Nie posiada kompetencji

Posiada kompetencje

Potrafi prawidłowo
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawnych oraz
wzajemne relacje
pomiędzy tymi normami
w ujęciu
interdyscyplinarnym
Rozumie potrzebę
uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować
i organizować proces
uczenia się innych osób
Posiada kompetencje
współdziałania i pracy w

Potrafi prawidłowo
wyjaśniać znaczenia
określonych norm
prawnych oraz
wzajemne relacje
pomiędzy tymi normami
w ujęciu
interdyscyplinarnym
Rozumie dogłębnie
potrzebę uczenia się
przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować
proces uczenia się innych
osób
Posiada kompetencje
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współdziałania i pracy w
grupie, przyjmując w niej
różne role

współdziałania i pracy w
grupie, przyjmując w niej
różne role

grupie, przyjmując w niej
różne role

współdziałania i pracy w
grupie, przyjmując w niej
różne role

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.
2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.
3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2010.
4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.
2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich,
Warszawa 2001.
3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.
4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A.
Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO WYZNANIOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
III/5
Dr hab. Grzegorz Ignatowski
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

2

17

Studia
niestacjonarne

8

2

10

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja ćwiczeniowa z użyciem prezentacji multimedialnych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student zna terminologię prawa wyznaniowego oraz jej zastosowanie w innych
pokrewnych dyscyplinach; posiada wiedzę o charakterze prawa wyznaniowego, jego
historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;
zna miejsce i rolę prawa wyznaniowego w systemie prawnym Rzeczypospolitej
Polskiej; potrafi rozróżnić prawo wyznaniowe od kanonicznego; zna źródła norm prawa
wyznaniowego i sposób ich stanowienia

K_W04

P_W02

Student ma wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa wyznaniowego; ma
wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych; zna w
zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w
wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach
międzynarodowych; ma wiedzę na odnośnie statusu poszczególnych stanów życia w
Kościele (osoby duchowne, zakonne i świeckie) w oparciu o przepisy prawa
wyznaniowego.

K_W09
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Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa wyznaniowego
oraz ich wzajemne relacje; podejmuje dyskusje posługując się terminologią
specjalistyczną z zakresu prawa wyznaniowego;

K_U05

P_U02

Student potrafi uzasadniać tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z
dorobku prawa wyznaniowego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych; przedstawia
projekty własnych rozwiązań kwestii prawnych uwzględniając zasady prawa
wyznaniowego; w argumentacji wykorzystuje opinie różnych autorów.

K_U03

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa
wyznaniowego rozumiejąc przy tym potrzebę swego rozwoju; wyraża ocenę odnośnie
wadliwych regulacji na gruncie prawa wyznaniowego; chętnie podejmuje wyzwania
zawodowe;

K_K06

P_K02

Student ma świadomość współczesnych problemów związanych z zapewnieniem
gwarancji zachowania podstawowych praw i wolności; aktywnie proponuje sposoby
rozwiązania zaistniałych trudności; Jest przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu
prawniczego.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćw 9,10,11

Ćwiczenia:
Zagadnienia wprowadzające: pojęcie prawa wyznaniowego i jego miejsce w systemie
prawa polskiego, pojęcie związku wyznaniowego, unormowania państwowe a prawo
wewnętrzne związków wyznaniowych;
Wolność religijna oraz stosunki państwo-Kościół w dokumentach Soboru
Watykańskiego II;
Systemy relacji państwo – Kościół w ujęciu historycznym, państwa wyznaniowe a
państwa świeckie – cechy, przykłady;
Historia relacji państwo – Kościół w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regulacji
wyznaniowych przyjętych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
Stosunek
Unii
Europejskiej
do
religii
i
kościołów;
System
źródeł
prawa
wyznaniowego
Rzeczypospolitej
Polskiej;
Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii, szczegółowe uprawnienia
wynikające z wolności sumienia i religii, formy zrzeszeń w celach religijnych, zakaz
dyskryminacji ze względu na wyznanie, środki ochrony wolności sumienia i religii;
Naczelne zasady instytucjonalnych relacji między państwem a kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi w Polsce;
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta
Watykańskiego, specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej
Osobowość cywilnoprawna jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego oraz
innych związków wyznaniowych;
Funkcje publiczne związków wyznaniowych (w tym: wyznaniowa forma zawarcia
małżeństwa cywilnego, nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach,
szkolnictwo wyznaniowe, cmentarze wyznaniowe);
Działalność własna związków wyznaniowych (w tym: kult publiczny, prawne ramy
funkcjonowania duszpasterstw specjalnych, ochrona danych osobowych w działalności
związków wyznaniowych);
Administracja wyznaniowa (struktura, zadania, w tym: rejestr kościołów i związków
wyznaniowych), komisje państwowo-kościelne;
Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (w tym: ofiary składane
przez wiernych na rzecz związków wyznaniowych – zagadnienia prawne, Fundusz
Kościelny, modele finansowania związków wyznaniowych w Polsce i innych państwach
europejskich);

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
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Status prawny osób duchownych: zagadnienia ogólne, duchowny jako świadek, prawna
ochrona tajemnicy spowiedzi, opodatkowanie przychodów osób duchownych,
ubezpieczenia społeczne osób duchownych.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student zna terminologię prawa wyznaniowego oraz jej zastosowanie w
innych pokrewnych dyscyplinach; posiada wiedzę o charakterze prawa
wyznaniowego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie
nauk i relacjach do innych nauk; zna miejsce i rolę prawa wyznaniowego w
systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; potrafi rozróżnić prawo
wyznaniowe od kanonicznego; zna źródła norm prawa wyznaniowego i
sposób ich stanowienia.
Student ma wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa
wyznaniowego; ma wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich
systemów prawnych; zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła,
zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy
Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych; ma wiedzę na odnośnie
statusu poszczególnych stanów życia w Kościele (osoby duchowne, zakonne
i świeckie) w oparciu o przepisy prawa wyznaniowego.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

Student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa
wyznaniowego oraz ich wzajemne relacje; podejmuje dyskusje posługując się
terminologią specjalistyczną z zakresu prawa wyznaniowego;
Student potrafi uzasadniać tematy dotyczące zagadnień prawniczych,
korzystając z dorobku prawa wyznaniowego, jak też pokrewnych dyscyplin
naukowych; przedstawia projekty własnych rozwiązań kwestii prawnych
uwzględniając zasady prawa wyznaniowego; w argumentacji wykorzystuje
opinie różnych autorów.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie
prawa wyznaniowego rozumiejąc przy tym potrzebę swego rozwoju; wyraża
ocenę odnośnie wadliwych regulacji na gruncie prawa wyznaniowego; chętnie
podejmuje wyzwania zawodowe;
Student ma świadomość współczesnych problemów związanych z
zapewnieniem gwarancji zachowania podstawowych praw i wolności;
aktywnie proponuje sposoby rozwiązania zaistniałych trudności; Jest
przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu prawniczego.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,

256

− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student nie zna
terminologii prawa
wyznaniowego oraz jej
zastosowania w innych
pokrewnych
dyscyplinach; nie
posiada wiedzy o
charakterze prawa
wyznaniowego, jego
historycznych
uwarunkowaniach,
miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych
nauk; nie zna miejsca i
roli prawa
wyznaniowego w
systemie prawnym
Rzeczypospolitej
Polskiej; nie potrafi
rozróżnić prawo
wyznaniowe od
kanonicznego; nie zna
źródła norm prawa
wyznaniowego i sposób
ich stanowienia.

Student zna podstawową
terminologię prawa
wyznaniowego oraz jej
zastosowanie w innych
pokrewnych
dyscyplinach; posiada
wiedzę o charakterze
prawa wyznaniowego,
jego historycznych
uwarunkowaniach,
miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych
nauk; zna miejsce i rolę
prawa wyznaniowego w
systemie prawnym
Rzeczypospolitej
Polskiej; potrafi
rozróżnić prawo
wyznaniowe od
kanonicznego; zna
źródła norm prawa
wyznaniowego i sposób
ich stanowienia.

Student nie potrafi
wskazać i wyjaśnić
źródła prawa
wyznaniowego oraz ich

Student potrafi wskazać i
wyjaśnić źródła prawa
wyznaniowego oraz ich
wzajemne relacje;

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student zna terminologię
prawa wyznaniowego
oraz jej zastosowanie w
innych pokrewnych
dyscyplinach; posiada
wiedzę o charakterze
prawa wyznaniowego,
jego historycznych
uwarunkowaniach,
miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych
nauk; zna miejsce i rolę
prawa wyznaniowego w
systemie prawnym
Rzeczypospolitej
Polskiej; potrafi
rozróżnić prawo
wyznaniowe od
kanonicznego; zna
źródła norm prawa
wyznaniowego i sposób
ich stanowienia.
Student ma wiedzę na
temat najnowszych
badań w dziedzinie
prawa wyznaniowego;
ma wiedzę na temat
relacji Kościoła do
państwa i świeckich
systemów prawnych; zna
w zakresie pogłębionym
prawo publiczne
Kościoła, zasady
wolności religijnej w
wymiarze
wspólnotowym,
działalność Stolicy
Apostolskiej.

Student potrafi wskazać i
w pogłębiony sposób
wyjaśnić źródła prawa
wyznaniowego oraz ich

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student zna terminologię
prawa wyznaniowego
oraz jej zastosowanie w
innych pokrewnych
dyscyplinach; posiada
wiedzę o charakterze
prawa wyznaniowego,
jego historycznych
uwarunkowaniach,
miejscu w systemie nauk
i relacjach do innych
nauk; zna miejsce i rolę
prawa wyznaniowego w
systemie prawnym
Rzeczypospolitej
Polskiej; potrafi
rozróżnić prawo
wyznaniowe od
kanonicznego; zna
źródła norm prawa
wyznaniowego i sposób
ich stanowienia.
Student ma wiedzę na
temat najnowszych
badań w dziedzinie
prawa wyznaniowego;
ma wiedzę na temat
relacji Kościoła do
państwa i świeckich
systemów prawnych; zna
w zakresie pogłębionym
prawo publiczne
Kościoła, zasady
wolności religijnej w
wymiarze
wspólnotowym,
działalność Stolicy
Apostolskiej w
stosunkach
międzynarodowych; ma
wiedzę na odnośnie
statusu poszczególnych
stanów życia w Kościele
(osoby duchowne,
zakonne i świeckie) w
oparciu o przepisy prawa
wyznaniowego.
Student potrafi wskazać i
w pogłębiony sposób
wyjaśnić źródła prawa
wyznaniowego oraz ich
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wzajemne relacje; nie
podejmuje dyskusji
posługując się
terminologią
specjalistyczną z zakresu
prawa wyznaniowego;
Student nie potrafi
uzasadniać tematy
dotyczące zagadnień
prawniczych, korzystając
z dorobku prawa
wyznaniowego, jak też
pokrewnych dyscyplin
naukowych; nie
przedstawia projektu
własnych rozwiązań
kwestii prawnych
uwzględniając zasady
prawa wyznaniowego; w
argumentacji
wykorzystuje opinie
różnych autorów.

P_K01
P_K02

Student nie jest
świadomy poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa wyznaniowego
nie rozumiejąc przy tym
potrzeby swego rozwoju;
nie wyraża oceny
odnośnie wadliwych
regulacji na gruncie
prawa wyznaniowego;
niechętnie podejmuje
wyzwania zawodowe;
Student nie ma
świadomości
współczesnych
problemów związanych
z zapewnieniem
gwarancji zachowania
podstawowych praw i
wolności; aktywnie nie
proponuje sposobu
rozwiązania zaistniałych
trudności; Nie jest
przekonany o
konieczności i
doniosłości zachowania
się w sposób
profesjonalny, nie
postępuje zgodnie z
zasadami etyki zawodu
prawniczego.

podejmuje dyskusje
posługując się
terminologią
specjalistyczną z zakresu
prawa wyznaniowego;
Student potrafi
uzasadniać tematy
dotyczące zagadnień
prawniczych, korzystając
z dorobku prawa
wyznaniowego, jak też
pokrewnych dyscyplin
naukowych; przedstawia
projekty własnych
rozwiązań kwestii
prawnych uwzględniając
zasady prawa
wyznaniowego; w
argumentacji
wykorzystuje opinie
różnych autorów.

Student jest świadomy
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa wyznaniowego
rozumiejąc przy tym
potrzebę swego rozwoju;
wyraża ocenę odnośnie
wadliwych regulacji na
gruncie prawa
wyznaniowego; chętnie
podejmuje wyzwania
zawodowe;
Student ma świadomość
współczesnych
problemów związanych
z zapewnieniem
gwarancji zachowania
podstawowych praw i
wolności; aktywnie
proponuje sposoby
rozwiązania zaistniałych
trudności.

wzajemne relacje;
podejmuje dyskusje
posługując się
terminologią
specjalistyczną z zakresu
prawa wyznaniowego;
Student potrafi
uzasadniać tematy
dotyczące zagadnień
prawniczych, korzystając
z dorobku prawa
wyznaniowego, jak też
pokrewnych dyscyplin
naukowych; przedstawia
projekty własnych
rozwiązań kwestii
prawnych uwzględniając
zasady prawa
wyznaniowego; w
argumentacji.

Student jest świadomy
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa wyznaniowego
rozumiejąc przy tym
potrzebę swego rozwoju;
wyraża ocenę odnośnie
wadliwych regulacji na
gruncie prawa
wyznaniowego; chętnie
podejmuje wyzwania
zawodowe;
Student ma świadomość
współczesnych
problemów związanych
z zapewnieniem
gwarancji zachowania
podstawowych praw i
wolności; aktywnie
proponuje sposoby
rozwiązania zaistniałych
trudności; Jest
przekonany o
konieczności i
doniosłości zachowania
się w sposób
profesjonalny, postępuje
zgodnie z zasadami etyki
zawodu prawniczego.

wzajemne relacje;
podejmuje dyskusje
posługując się
terminologią
specjalistyczną z zakresu
prawa wyznaniowego;
Student potrafi
uzasadniać tematy
dotyczące zagadnień
prawniczych, korzystając
z dorobku prawa
wyznaniowego, jak też
pokrewnych dyscyplin
naukowych; przedstawia
projekty własnych
rozwiązań kwestii
prawnych uwzględniając
zasady prawa
wyznaniowego; w
argumentacji
wykorzystuje opinie
różnych autorów.
Student jest świadomy
w stopniu
zaawansowanym
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa wyznaniowego
rozumiejąc przy tym
potrzebę swego rozwoju;
wyraża ocenę odnośnie
wadliwych regulacji na
gruncie prawa
wyznaniowego; chętnie
podejmuje wyzwania
zawodowe;
Student ma świadomość
współczesnych
problemów związanych
z zapewnieniem
gwarancji zachowania
podstawowych praw i
wolności; aktywnie
proponuje sposoby
rozwiązania zaistniałych
trudności; Jest
przekonany o
konieczności i
doniosłości zachowania
się w sposób
profesjonalny, postępuje
zgodnie z zasadami etyki
zawodu prawniczego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne
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Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

15

8

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

50

57

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

17 h / 0,68 ECTS

10 h / 0,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007;
Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;
Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010;
Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, oprac. M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013;
Katolickie zasady relacji państwo–kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015.
Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000;
Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007;
Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009;
Misztal H., Historia relacji państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce w: Prawo wyznaniowe, red. H.
Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Lublin-Sandomierz 2003, s. 75-172;
H., Stanisz P., Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, „Annales Canonici” 2010, t.
6, s. 37-54;
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KANONICZNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
III/5
Dr hab. Grzegorz Ignatowski
Treści przedmiotów z zakresu
z umowami z administracji

przedmiotu

prawo

cywilne

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Studia
stacjonarne

15

2

17

Studia
niestacjonarne

8

2

10

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja ćwiczeniowa z użyciem prezentacji multimedialnych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa
kanonicznego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej.

K_W02

P_W02

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmująca terminologię, teorie i metodologię
prawa kanonicznego, zwłaszcza w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów życia i
działalności Kościoła katolickiego.

K_W03

P_W03

Ma uporządkowaną wiedze szczegółową w zakresie prawa kanonicznego, zwłaszcza
kościelnego prawa małżeńskiego.

K_W01

P_W04

Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniu teologii z prawem kanonicznym.

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Potrafi samodzielnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z
zakresu prawa małżeńskiego z wykorzystaniem różnych źródeł.

K_U03

P_U02

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa kanonicznego.

K_U07
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P_U03

Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej z zakresu prawa kanonicznego.

K_U10

P_U04

Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie prawa kanonicznego.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K06

P_K02

Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego
podejścia do rozwiązywania problemów z zakresu prawa małżeńskiego.

K_K02

P_K03

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy z zakresu prawa kanonicznego
związane z życiem indywidulanym i społecznym.

K_K01

P_K04

Ma krytyczną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa
kanonicznego.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1,2

Podstawowa terminologia z zakresu prawa kanonicznego;
Źródła prawa kanonicznego;
Prawodawcy w Kościele katolickim;
Przygotowanie do małżeństwa;
Zawarcie i ustanie małżeństwa;
Czasy święte;
Miejsca święte;
Proces o nieważność małżeństwa

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_U04;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04

Ćw3,4

Struktura Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
Struktura terytorialna i administracyjna Kościoła w Polsce;
Działalność nauczycielska Kościoła;
Elementy prawa cywilnego a prawo do sakramentów i sakramentaliów

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_U04;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04

Ćw5,6

Elementy prawa majątkowego;
Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego;
Skarga o nieważność małżeństwa;
System kar kościelnych,
Katalog przestępstw kościelnych,
Prawa człowieka chronione prawem kanonicznym,
Separacja małżonków, 12. Adwokatura kościelna

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_U04;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04

Współpraca sądów ze stronami procesowymi,
Zadania proboszcza,
Duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_U04;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04

Ćw7

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa
kanonicznego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności
profesjonalnej.

Test wiedzy, praca pisemna,
wypowiedź ustna
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Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmująca terminologię, teorie i
metodologię prawa kanonicznego, zwłaszcza w zakresie instytucjonalnoprawnych aspektów życia i działalności Kościoła katolickiego.
Ma uporządkowaną wiedze szczegółową w zakresie prawa kanonicznego,
zwłaszcza kościelnego prawa małżeńskiego.
Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniu teologii z prawem kanonicznym.
Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Potrafi samodzielnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, integrować
informacje z zakresu prawa małżeńskiego z wykorzystaniem różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa
kanonicznego.
Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej z zakresu prawa
kanonicznego.
Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie prawa kanonicznego.

Rozwiązanie case study,
udział
w dyskusji, interpretacja
aktów prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę
interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów z zakresu prawa
małżeńskiego.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy z zakresu prawa kanonicznego
związane z życiem indywidulanym i społecznym.
Ma krytyczną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu
prawa kanonicznego.

Udział w dyskusji,
obserwacja pracy w grupie

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte
0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Nie ma podstawowej
wiedzy o specyfice
przedmiotowej i
metodologicznej prawa
kanonicznego, którą jest
w stanie rozwijać i
stosować w działalności
profesjonalnej.

Ma podstawową wiedzę
o specyfice
przedmiotowej i
metodologicznej prawa
kanonicznego, którą jest
w stanie rozwijać i
stosować w działalności
profesjonalnej.

Ma wiedzę o specyfice
przedmiotowej i
metodologicznej prawa
kanonicznego, którą jest
w stanie rozwijać i
stosować w działalności
profesjonalnej.
Ma uporządkowaną
wiedzę ogólną,

Ma pogłębioną wiedzę o
specyfice przedmiotowej
i metodologicznej prawa
kanonicznego, którą jest
w stanie rozwijać i
stosować w działalności
profesjonalnej.
Ma uporządkowaną
wiedzę ogólną,
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Nie ma uporządkowanej
wiedzy ogólnej,
obejmującej
terminologię, teorie i
metodologię prawa
kanonicznego, zwłaszcza
w zakresie
instytucjonalnoprawnych aspektów
życia i działalności
Kościoła katolickiego.
Nie ma uporządkowanej
wiedzy w zakresie
prawa kanonicznego,
zwłaszcza kościelnego
prawa małżeńskiego.

Ma podstawową wiedzę
ogólną, obejmująca
terminologię, teorie i
metodologię prawa
kanonicznego, zwłaszcza
w zakresie
instytucjonalnoprawnych aspektów
życia i działalności
Kościoła katolickiego.
Ma uporządkowaną
wiedze szczegółową w
zakresie prawa
kanonicznego, zwłaszcza
kościelnego prawa
małżeńskiego.
Ma wiedzę o powiązaniu
teologii z prawem
kanonicznym.

obejmująca terminologię,
teorie i metodologię
prawa kanonicznego,
zwłaszcza w zakresie
instytucjonalnoprawnych aspektów
życia i działalności
Kościoła katolickiego.
Ma uporządkowaną
wiedze szczegółową w
zakresie prawa
kanonicznego, zwłaszcza
kościelnego prawa
małżeńskiego.
Ma wiedzę o powiązaniu
teologii z prawem
kanonicznym.

obejmująca terminologię,
teorie i metodologię
prawa kanonicznego,
zwłaszcza w zakresie
instytucjonalnoprawnych aspektów
życia i działalności
Kościoła katolickiego.
Ma uporządkowaną
wiedze szczegółową w
zakresie prawa
kanonicznego, zwłaszcza
kościelnego prawa
małżeńskiego.
Ma pogłębioną wiedzę o
powiązaniu teologii z
prawem kanonicznym.

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Nie potrafi samodzielnie
wyszukiwać, oceniać,
selekcjonować,
integrować informacje z
zakresu prawa
małżeńskiego z
wykorzystaniem różnych
źródeł.
Nie posiada umiejętności
przygotowania wystąpień
ustnych z zakresu prawa
kanonicznego.
Nie posiada umiejętności
przygotowania pracy
pisemnej z zakresu
prawa kanonicznego.
Nie posiada podstawowe
umiejętności badawcze w
zakresie prawa
kanonicznego.

Potrafi z pomocą
wyszukiwać, oceniać,
selekcjonować,
integrować informacje z
zakresu prawa
małżeńskiego z
wykorzystaniem różnych
źródeł.
Posiada podstawową
umiejętność
przygotowania wystąpień
ustnych z zakresu prawa
kanonicznego.
Posiada umiejętność
przygotowania pracy
pisemnej z zakresu
prawa kanonicznego.
Posiada podstawowe
umiejętności badawcze w
zakresie prawa
kanonicznego.

Potrafi samodzielnie
wyszukiwać, oceniać,
selekcjonować,
integrować informacje z
zakresu prawa
małżeńskiego z
wykorzystaniem różnych
źródeł.
Posiada umiejętność
przygotowania wystąpień
ustnych z zakresu prawa
kanonicznego.
Posiada umiejętność
przygotowania pracy
pisemnej z zakresu
prawa kanonicznego.
Posiada podstawowe
umiejętności badawcze w
zakresie prawa
kanonicznego.

Potrafi samodzielnie i
dogłębnie wyszukiwać,
oceniać, selekcjonować,
integrować informacje z
zakresu prawa
małżeńskiego z
wykorzystaniem różnych
źródeł.
Posiada umiejętność
przygotowania wystąpień
ustnych z zakresu prawa
kanonicznego.
Posiada umiejętność
przygotowania pracy
pisemnej z zakresu
prawa kanonicznego.
Posiada pogłębione
umiejętności badawcze w
zakresie prawa
kanonicznego..

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Nie potrafi
współpracować w grupie,
przyjmując w niej różne
role.
Nie ma świadomości
złożoności
rzeczywistości i rozumie
potrzebę
interdyscyplinarnego
podejścia do
rozwiązywania
problemów z zakresu
prawa małżeńskiego.
Nieprawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga
dylematy z zakresu
prawa kanonicznego
związane z życiem

Potrafi współpracować w
grupie, przyjmując w niej
różne role.
Ma podstawową
świadomość złożoności
rzeczywistości i rozumie
potrzebę
interdyscyplinarnego
podejścia do
rozwiązywania
problemów z zakresu
prawa małżeńskiego.
Prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy z
zakresu prawa
kanonicznego związane z
życiem indywidulanym i
społecznym.

Potrafi współpracować w
grupie, przyjmując w niej
różne role.
Ma świadomość
złożoności
rzeczywistości i rozumie
potrzebę
interdyscyplinarnego
podejścia do
rozwiązywania
problemów z zakresu
prawa małżeńskiego.
Prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy z
zakresu prawa
kanonicznego związane z
życiem indywidulanym i
społecznym.

Potrafi współpracować w
grupie, przyjmując w niej
różne role.
Ma pogłębioną
świadomość złożoności
rzeczywistości i rozumie
potrzebę
interdyscyplinarnego
podejścia do
rozwiązywania
problemów z zakresu
prawa małżeńskiego.
Prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy z
zakresu prawa
kanonicznego związane z
życiem indywidulanym i
społecznym.
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indywidulanym i
społecznym.
Nie ma krytycznej
świadomości poziomu
własnej wiedzy i
umiejętności z zakresu
prawa kanonicznego.

Ma krytyczną
świadomość poziomu
własnej wiedzy i
umiejętności z zakresu
prawa kanonicznego.

Ma krytyczną
świadomość poziomu
własnej wiedzy i
umiejętności z zakresu
prawa kanonicznego.

Ma krytyczną
świadomość poziomu
własnej wiedzy i
umiejętności z zakresu
prawa kanonicznego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

15

8

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

50

57

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

17 h / 0,68 ECTS

10 h / 0,4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

25 h / 1 ECTS

25 h / 1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1) Szczot E., wyd. Wydawnictwo KUL Lublin, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, 2011 r.
2) Krzywkowska J., Sztychmiler R. (red.), wyd. Olsztyn, Dowodzenie w procesach kościelnych, 2014 r.
3) Dzierżon G., Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w księdze I Kodeksu
Prawa Kanonicznego, Kraków 2012.
4) Gałkowski T. Prawo- obowiązek, Warszawa 2007.
5) Gerosa L., Interpretacja prawa w Kościele. Zasady wzorce perspektywy, Kraków 2003.
6) Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1) Dudziak J., Prawo kanoniczne, I normy ogólne, Tarnów 2002.
2) Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1 Księga I Normy ogólne, Poznań 2003.
3) Pawluk T., Prawo kanoniczne według KPK Jana Pawła II, t. 1, Olsztyn 1985.
4) Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985.
5) Kodeks Prawa Kanonicznego, 25.01.1983, Poznań 1984.
6) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
− wybrane orzecznictwo sądowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO BUDOWLANE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru/ powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
III/6
Dr Łukasz Domański
Zagadnienia podstaw prawa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja, konwersacja

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Definiuje, wymienia, opisuje poszczególne kategorie obiektów budowlanych.

K_W08

P_W02

Rozróżnia uprawnienia budowlane poszczególnych specjalności posiadane przez osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Rozwiązuje proste zagadnienia stanowiące podstawę uruchomienia procesu
inwestycyjnego.

K_U16

P_U02

Potrafi odróżnić obiekty i roboty budowlane, których realizacja wymaga uzyskania
przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę od obiektów i robót budowlanych nie
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, lecz dokonania skutecznego
zgłoszenia w organach administracji budowlano-architektonicznej.

K_U05
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P_U03

Potrafi określić krąg osób i wykaz instytucji koniecznych do wdrożenia,
przeprowadzenia i zakończenia procesu budowlanego.

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wie w jaki sposób samodzielnie pozyskać konieczne dokumenty formalnoprawne i jak wypełnić wnioski do organów administracji budowlano-architektonicznej.

K_K06

P_K02

Student jest gotów do rozwiązywania dylematów moralnych zgodnie z przyjętym
systemem wartości wynikającym z przepisów prawa budowlanego

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw 1,2,3

Rys historyczny Prawa budowlanego w Polsce. Definicje i kategorie obiektów
budowlanych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, proces zdobywania
uprawnień budowlanych w Polsce, omówienie roli samorządu zawodowego – okręgowe
izby inżynierów budownictwa

Ćw 4,5

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót).

Ćw 6,7,8

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (sporządzenie projektu
budowlanego, procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę, obiekty wyłączone z
obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę).

Ćw 9,10,11

Budowa i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Konsekwencje
prowadzenia robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej. Procedura
dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.

Ćw 12,13,14

Utrzymanie obiektów budowlanych. Przyczyny i skutki katastrofy budowlanej Organy
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Przepisy karne i
odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Definiuje, wymienia, opisuje poszczególne kategorie obiektów budowlanych.
Rozróżnia uprawnienia budowlane poszczególnych specjalności posiadane
przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Rozwiązuje proste zagadnienia stanowiące podstawę uruchomienia procesu
inwestycyjnego.
Potrafi odróżnić obiekty i roboty budowlane, których realizacja wymaga
uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę od obiektów i
robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, lecz

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne
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dokonania skutecznego zgłoszenia w organach administracji budowlanoarchitektonicznej.
Potrafi określić krąg osób i wykaz instytucji koniecznych do wdrożenia,
przeprowadzenia i zakończenia procesu budowlanego.
Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student wie w jaki sposób samodzielnie pozyskać konieczne dokumenty
formalno-prawne i jak wypełnić wnioski do organów administracji
budowlano-architektonicznej.
Student jest gotów do rozwiązywania dylematów moralnych zgodnie z
przyjętym systemem wartości wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie definiuje, nie
wymienia, nie opisuje
poszczególnych
kategorii obiektów
budowlanych.

Definiuje, wymienia,
opisuje podstawowe
kategorie obiektów
budowlanych.

Definiuje, wymienia,
opisuje poszczególne
kategorie obiektów
budowlanych.

Definiuje, wymienia,
opisuje dogłębnie
poszczególne kategorie
obiektów budowlanych.

Rozróżnia uprawnienia
budowlane
poszczególnych
specjalności posiadane
przez osoby pełniące
samodzielne funkcje
techniczne w
budownictwie.

Rozróżnia uprawnienia
budowlane
poszczególnych
specjalności posiadane
przez osoby pełniące
samodzielne funkcje
techniczne w
budownictwie.

Rozróżnia uprawnienia
budowlane
poszczególnych
specjalności posiadane
przez osoby pełniące
samodzielne funkcje
techniczne w
budownictwie.

Nie rozwiązuje prostych
zagadnień stanowiących
podstawę uruchomienia
procesu inwestycyjnego.

Rozwiązuje proste
zagadnienia stanowiące
podstawę uruchomienia
procesu inwestycyjnego.

Rozwiązuje zagadnienia
stanowiące podstawę
uruchomienia procesu
inwestycyjnego.

Nie potrafi odróżnić
obiektów i robót
budowlanych, których
realizacja wymaga

Potrafi odróżnić obiekty
i roboty budowlane,
których realizacja
wymaga uzyskania przez

Potrafi odróżnić obiekty
i roboty budowlane,
których realizacja
wymaga uzyskania przez

Rozwiązuje
skomplikowane
zagadnienia stanowiące
podstawę uruchomienia
procesu inwestycyjnego.

Nie rozróżnia
uprawnienia budowlane
poszczególnych
specjalności posiadane
przez osoby pełniące
samodzielne funkcje
techniczne w
budownictwie.

Potrafi odróżnić obiekty
i roboty budowlane,
których realizacja
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uzyskania przez
inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowę
od obiektów i robót
budowlanych nie
wymagających
uzyskania pozwolenia na
budowę, lecz dokonania
skutecznego zgłoszenia
w organach administracji
budowlanoarchitektonicznej.

inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowę
od obiektów i robót
budowlanych nie
wymagających
uzyskania pozwolenia na
budowę, lecz dokonania
skutecznego zgłoszenia
w organach administracji
budowlanoarchitektonicznej.

inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowę
od obiektów i robót
budowlanych nie
wymagających
uzyskania pozwolenia na
budowę, lecz dokonania
skutecznego zgłoszenia
w organach administracji
budowlanoarchitektonicznej.

Potrafi określić krąg
osób i wykaz instytucji
koniecznych do
wdrożenia,
przeprowadzenia i
zakończenia procesu
budowlanego.

Potrafi określić krąg
osób i wykaz instytucji
koniecznych do
wdrożenia,
przeprowadzenia i
zakończenia procesu
budowlanego.

Student nie wie w jaki
sposób samodzielnie
pozyskać konieczne
dokumenty formalnoprawne i nie wie jak
wypełnić wnioski do
organów administracji
budowlanoarchitektonicznej.

Student wie w jaki
sposób samodzielnie
pozyskać podstawowe
dokumenty formalnoprawne i jak wypełnić
wnioski do organów
administracji
budowlanoarchitektonicznej.

Student wie w jaki
sposób samodzielnie
pozyskać konieczne
dokumenty formalnoprawne i jak wypełnić
wnioski do organów
administracji
budowlanoarchitektonicznej.

Student wie w jaki
sposób samodzielnie i
dogłębnie pozyskać
konieczne dokumenty
formalno-prawne i jak
wypełnić wnioski do
organów administracji
budowlanoarchitektonicznej.

Student nie jest gotów
do rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
systemem wartości
wynikającym z
przepisów prawa
budowlanego

Student jest gotów do
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
systemem wartości
wynikającym z
przepisów prawa
budowlanego

Student jest gotów do
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
systemem wartości
wynikającym z
przepisów prawa
budowlanego

Student jest gotów do
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
systemem wartości
wynikającym z
przepisów prawa
budowlanego

Nie potrafi określić
kręgu osób i wykazu
instytucji koniecznych
do wdrożenia,
przeprowadzenia i
zakończenia procesu
budowlanego.

P_K01
P_K02

wymaga uzyskania przez
inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowę
od obiektów i robót
budowlanych nie
wymagających
uzyskania pozwolenia na
budowę, lecz dokonania
skutecznego zgłoszenia
w organach administracji
budowlanoarchitektonicznej.
Potrafi określić krąg
osób i wykaz instytucji
koniecznych do
wdrożenia,
przeprowadzenia i
zakończenia procesu
budowlanego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem

32 h / 1,28 ECTS
75 h / 3 ECTS

18 h / 0,72 ECTS
75 h / 3 ECTS
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zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z późn. zmianami)
2. Rozporządzenia wykonawcze w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać: budynki i ich usytuowanie,
budowle rolnicze i ich usytuowanie, drogi publiczne, drogowe obiekty inżynierskie, bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych, sieci gazowe, telekomunikacyjne obiekty
budowlane, bazy i stacje paliw płynnych, inne.
3. Prawo budowlane Komentarz pod redakcją Z. Niewiadomskiego Wydawnictwo C.H.BECK W-wa 2019
4. Publikacje w czasopismach z branży budowlanej (podawane przez prowadzącego)
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Wszystkie przepisy związane z Prawem budowlanym, niektóre interpretacje i przykłady stosowania przepisów dostępne są
na stronach internetowych
2/ Czasopisma takie jak: „Inżynier budownictwa”, „Budownictwo i prawo”
Inne materiały dydaktyczne:
- Strony internetowe inwestycji budowlanych

269

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
III/6
Dr Łukasz Domański
Zagadnienia podstaw prawa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, analizę i interpretację tekstów
źródłowych, rozwiązywanie zadań, analizę studium przypadku oraz pracę
zespołową.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Definiuje i charakteryzuje nieruchomość i rynek nieruchomości

K_W09

P_W02

Wyjaśnia założenia podstawowych metod i technik wyceny nieruchomości

K_W12

Umiejętności:
P_U01

Identyfikuje czynniki decydujące o funkcjonowaniu lokalnego, krajowego i
międzynarodowego rynku nieruchomości

K_U14

P_U02

Posługuje się wybranymi metodami wyceny nieruchomości

K_U07

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Potrafi pracować w zespołach projektowych przygotowujących projekty dotyczące
nieruchomości

K_K06

P_K02

Samodzielnie poszerza wiedzę i doskonali swoje umiejętności, uwzględniając
zmieniające się warunki gospodarowania

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćw 9,10,11

Ćw 12,13,14

Ćwiczenia:
Pojęcie i cele gospodarki nieruchomościami. Zasób nieruchomości.
Organy stanowiące i wykonawcze w gospodarce nieruchomościami.
Pojęcie, klasyfikacja i cechy nieruchomości.
Formy gospodarowania nieruchomościami.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Rynek nieruchomości i jego specyfika (z uwzględnieniem specyfiki lokalnego
rynku nieruchomości).
Podmioty działające na rynku nieruchomości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny. Informacje, źródła
informacji wykorzystywane w gospodarce nieruchomościami.
Podstawy wyceny nieruchomości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Podstawy prawne procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości (m.in.
postępowanie podziałowe i podziałowo-scaleniowe, opłaty i podatki na rynku
nieruchomości).
Proces inwestowania w nieruchomości.
Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami
Podstawy zarządzania nieruchomością (case study)
Obrót nieruchomościami

P_K01; P_K02

P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Definiuje i charakteryzuje nieruchomość i rynek nieruchomości

P_W02

Wyjaśnia założenia podstawowych metod i technik wyceny nieruchomości

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01

Identyfikuje czynniki decydujące o funkcjonowaniu lokalnego, krajowego i
międzynarodowego rynku nieruchomości

P_U02

Posługuje się wybranymi metodami wyceny nieruchomości

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Potrafi pracować w zespołach projektowych przygotowujących projekty
dotyczące nieruchomości
Samodzielnie poszerza wiedzę i doskonali swoje umiejętności, uwzględniając
zmieniające się warunki gospodarowania

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;

271

− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie definiuje i nie
charakteryzuje
nieruchomości i rynek
nieruchomości

Definiuje i
charakteryzuje
podstawowe
nieruchomość i rynek
nieruchomości

Definiuje i
charakteryzuje
nieruchomość i rynek
nieruchomości

Definiuje i
charakteryzuje dogłębnie
nieruchomość i rynek
nieruchomości

Nie wyjaśnia założenia
podstawowych metod i
technik wyceny
nieruchomości

Wyjaśnia podstawowe
założenia podstawowych
metod i technik wyceny
nieruchomości

Wyjaśnia założenia
podstawowych metod i
technik wyceny
nieruchomości

Wyjaśnia precyzyjnie
założenia podstawowych
metod i technik wyceny
nieruchomości

Nie identyfikuje
czynników decydujących
o funkcjonowaniu
lokalnego, krajowego i
międzynarodowego
rynku nieruchomości

Identyfikuje podstawowe
czynniki decydujące o
funkcjonowaniu
lokalnego, krajowego i
międzynarodowego
rynku nieruchomości

Identyfikuje czynniki
decydujące o
funkcjonowaniu
lokalnego, krajowego i
międzynarodowego
rynku nieruchomości

Identyfikuje dogłębnie
czynniki decydujące o
funkcjonowaniu
lokalnego, krajowego i
międzynarodowego
rynku nieruchomości

Nie posługuje się
wybranymi metodami
wyceny nieruchomości

Posługuje się wybranymi
metodami wyceny
nieruchomości

Posługuje się wybranymi
metodami wyceny
nieruchomości

Posługuje się wybranymi
metodami wyceny
nieruchomości

Nie potrafi pracować w
zespołach projektowych
przygotowujących
projekty dotyczące
nieruchomości

Potrafi w stopniu
podstawowym pracować
w zespołach
projektowych
przygotowujących
projekty dotyczące
nieruchomości

Potrafi pracować w
zespołach projektowych
przygotowujących
projekty dotyczące
nieruchomości

Potrafi w stopniu
zaawansowanym z
zaangażowaniem
pracować w zespołach
projektowych
przygotowujących
projekty dotyczące
nieruchomości

Samodzielnie nie
poszerza wiedzy i nie
doskonali swoich
umiejętności, nie
uwzględniając
zmieniających się
warunków
gospodarowania

Samodzielnie poszerza
wiedzę i doskonali swoje
umiejętności,
uwzględniając
zmieniające się warunki
gospodarowania

Samodzielnie poszerza
wiedzę i doskonali swoje
umiejętności,
uwzględniając
zmieniające się warunki
gospodarowania

Samodzielnie poszerza
wiedzę i doskonali swoje
umiejętności,
uwzględniając
zmieniające się warunki
gospodarowania

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Dydenko J., Gospodarka nieruchomościami: zbiór przepisów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
2/ Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Bauta-Szostak J., Bogdański B., Nieruchomości: sprzedaż, najem, dzierżawa, Difin Warszawa 2010.
2/ Bryx M. (red.), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa 2008.
3/ Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. LexisNexis, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Administracja, studia 1-go stopnia

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr Agnieszka Korzeniowska - Polak
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma wiedzę na temat pojęć i instytucji z zakresu postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczającego w administracji; obowiązującego stanu prawnego w zakresie
egzekucji administracyjnej, z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa oraz doktryny,
toku postępowania egzekucyjnego w administracji;

K_W12

P_W02

Ma wiedzę na temat uprawnień procesowych podmiotów biorących udział w
postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w administracji; zasad i trybu ochrony
jednostki w toku postępowania egzekucyjnego w administracji; sposobu i kierunków
interpretacji przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji;
zasad i trybu udzielania pomocy innym państwom Unii Europejskiej oraz państwom
trzecim w sprawach dotyczących odzyskiwania niektórych należności
administracyjnych.

K_W11
K_W13

Umiejętności:
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P_U01

Umie znaleźć właściwą podstawę prawną dla działań podmiotów postępowania
egzekucyjnego i zabezpieczającego; umie posługiwać się siatką pojęciową teorii
postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w administracji, umie przeprowadzić
analizę przepisów prawnych dotyczących egzekucji administracyjnej;

K_U03
K_U16

P_U02

Umie rozwiązywać problemy pojawiające się w praktyce wykorzystując posiadaną
wiedzę teoretyczną, w szczególności umie wskazać adekwatny środek prawny
przysługujący w określonej sytuacji procesowej.

K_U10
K_U15

Kompetencje społeczne:

P_K01

Potrafi wskazać wartości leżące u podstaw poszczególnych instytucji postępowania
egzekucyjnego i zabezpieczającego w administracji oraz określić sposób ich
oddziaływania na zachowania podmiotów postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczającego;

K_K02

P_K02

Dostrzega praktyczne znaczenie teoretycznych sporów co do sposobu rozumienia
instytucji oraz przepisów postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w
administracji.

K_K07
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Konwersatorium:
1.

KW1,2

2.

3.
4.
KW3,4,5
5.
6.
KW6,7

7.

KW8,9

8.
9.

KW10,11

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Wiadomości ogólne – funkcje administracyjnego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczającego, kodyfikacje administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
system źródeł prawa administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
Administracyjne postępowanie egzekucyjne a postępowanie orzekające,
administracyjne postępowanie egzekucyjne a egzekucja sądowa, administracyjne
postępowanie egzekucyjne a postępowanie zabezpieczające.
Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego: organ egzekucyjny,
wierzyciel, zobowiązany.
Uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego: osoby trzecie, biegli,
świadkowie, dłużnik zajętej wierzytelności, wykonawca zastępczy, dozorca;
Obowiązki poddane egzekucji administracyjnej – o charakterze pieniężnym i
niepieniężnym.
Środki przymusu państwowego, a w tym środki egzekucyjne służące
przymusowemu wykonaniu obowiązków o charakterze pieniężnym oraz
obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
Przesłanki zawieszenia i umorzenia administracyjnego
egzekucyjnego.

postępowania

10. Tytuł wykonawczy w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
11. Administracyjne postępowanie zabezpieczające.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Student prezentuje pogłębione informacje z obszaru procedury egzekucyjnej
w administracji.
Przywołuje terminologię, konstrukcje prawne postępowania egzekucyjnego
w administracji.
Wyjaśnia zasady wykładni przepisów.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna
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Przedstawia sposoby reagowania organów administracji na niewykonywanie
obowiązków administracyjno-prawnych, w tym w szczególności na temat
egzekucji administracyjnej.
Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student analizuje tekst ustawowy (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji), przy wykorzystaniu metod wykładni oraz orzecznictwa
przedstawionych w ramach wykładów z postępowania egzekucyjnego w
administracji.

liza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie
postępowania egzekucyjnego w administracji.
Wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym
obszarze.
Jest kreatywny w poszukiwaniach informacji i sposobów rozwiązywania
problemów.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin. Test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie rozpoznaje i
nie prezentuje
pogłębionych informacji
z obszaru procedury
egzekucyjnej w
administracji.
Nie przywołuje
terminologii, konstrukcji
prawnych postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Nie wyjaśnia zasady
wykładni przepisów.
Nie przedstawia
sposobów reagowania
organów administracji na
niewykonywanie
obowiązków
administracyjnoprawnych, w tym w
szczególności na temat
egzekucji
administracyjnej.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
analizować tekstów
ustawowych (ustawa o
postępowaniu
egzekucyjnym i
zabezpieczającym w

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student wyjaśnia i
prezentuje pogłębione
informacje z obszaru
procedury egzekucyjnej
w administracji.
Przywołuje terminologię,
konstrukcje prawne
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Wyjaśnia zasady
wykładni przepisów.

Student potrafi
analizować tekst
ustawowy (ustawa o
postępowaniu
egzekucyjnym i
zabezpieczającym w

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student zna, wymienia i
prezentuje pogłębione
informacje z obszaru
procedury egzekucyjnej
w administracji.
Przywołuje terminologię,
konstrukcje prawne
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Wyjaśnia zasady
wykładni przepisów.
Przedstawia sposoby
reagowania organów
administracji na
niewykonywanie
obowiązków
administracyjnoprawnych..

Student potrafi
wyczerpująco
analizować tekst
ustawowy (ustawa o
postępowaniu
egzekucyjnym i

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student posiada bogate i
różnorodne kwestie z
zakresu ustawodawstwa
i prezentuje pogłębione
informacje z obszaru
procedury egzekucyjnej
w administracji.
Przywołuje terminologię,
konstrukcje prawne
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Wyjaśnia zasady
wykładni przepisów.
Przedstawia sposoby
reagowania organów
administracji na
niewykonywanie
obowiązków
administracyjnoprawnych, w tym w
szczególności na temat
egzekucji
administracyjnej.
Student potrafi
szczegółowo i
wyczerpująco
analizować tekst
ustawowy (ustawa o
postępowaniu
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administracji), przy
wykorzystaniu metod
wykładni oraz nie zna
orzecznictwa
przedstawionego w
ramach wykładów z
postępowania
egzekucyjnego w
administracji

P_K01

Student nie ma
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Nie wykazuje potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Nie jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

administracji), przy
wykorzystaniu metod
wykładni oraz
orzecznictwa.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.

zabezpieczającym w
administracji), przy
wykorzystaniu metod
wykładni oraz
orzecznictwa
przedstawionych w
ramach wykładów.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji.

egzekucyjnym i
zabezpieczającym w
administracji), przy
wykorzystaniu metod
wykładni oraz
orzecznictwa
przedstawionych w
ramach wykładów z
postępowania
egzekucyjnego w
administracji
Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego w
administracji.
Wykazuje potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.
Jest kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
− Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa
2019.
− Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. IV,
Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2018.
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−

Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie
sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Lang J., (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. V, Wyd. LexisNexis,
Warszawa 2017.
− Tarno J. P. (red. nauk.), Cisowska-Sakrajda E., Defecińska-Tomczak K., Sieniuć M., Suławko-Karetko A., WyporskaFrankiewicz J., Doradca podatkowy w egzekucji należności pieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− Teksty aktów prawnych
− Wzory upomnień
− Wzory tytułu wykonawczego
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE W ORDYNACJI PODATKOWEJ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru/ powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
Zagadnienia prawa finansowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student omawia podstawowe cechy zabezpieczenia w odniesieniu do ordynacji
podatkowej

K_W04
K_W09
K_W12

P_W02

Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty postępowania przed organem
skarbowym

K_W04
K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w postepowaniu
zabezpieczającym oraz postępowaniu skarbowym

K_U10

P_U02

Student rozwiązuje problemy opisane w prostych stanach faktycznych dotyczących
zabezpieczania w ordynacji podatkowej

K_U15
K_U16
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Student dąży do skonstruowania najbardziej efektywnych rozwiązań powierzonych
problemów.

K_K02
K_K03

P_K02

Student współpracuje z innymi w małych grupach, przygotowując pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania w stanach faktycznych.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

KW9,10,11

KW12,13,14

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Postępowanie zabezpieczające w ordynacji podatkowej
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
Pojęcie ogólne zabezpieczeń rzeczowych

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Hipoteka podatkowa - Ogólna charakterystyka hipoteki z uwzględnieniem uchylonych
przepisów
Zasady ustanawiania hipoteki cywilnej

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Hipoteka podatkowa i jej zakres z uwzględnieniem uchylonych przepisów
Podstawa prawna dokonania wpisu i tryb ustanowienia hipoteki przymusowej
Zastaw skarbowy - ogólne pojęcie zastawu

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastawu skarbowego
Podstawa prawna oraz tryb ustanowienia zastawu skarbowego
Postępowanie zabezpieczające w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Przesłanki zabezpieczenia
Przebieg postępowania zabezpieczającego

P_K01; P_K02

P_K01; P_K02

P_K01; P_K02

P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student omawia podstawowe cechy zabezpieczenia w odniesieniu do
ordynacji podatkowej
Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty postępowania przed organem
skarbowym

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w postepowaniu
zabezpieczającym oraz postępowaniu skarbowym
Student rozwiązuje problemy opisane w prostych stanach faktycznych
dotyczących zabezpieczania w ordynacji podatkowej

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student dąży do skonstruowania najbardziej efektywnych rozwiązań
powierzonych problemów.
Student współpracuje z innymi w małych grupach, przygotowując pisma
procesowe, wnioski i rozwiązania w stanach faktycznych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność
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Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student nie omawia
podstawowych cech
zabezpieczenia w
odniesieniu do ordynacji
podatkowej

Student omawia
podstawowe cechy
zabezpieczenia w
odniesieniu do ordynacji
podatkowej

Student omawia cechy
zabezpieczenia w
odniesieniu do ordynacji
podatkowej

Student omawia
dogłębnie cechy
zabezpieczenia w
odniesieniu do ordynacji
podatkowej

Student nie wymienia i
nie opisuje wszystkich
podmiotów
postępowania przed
organem skarbowym

Student wymienia i
opisuje wszystkie
podmioty postępowania
przed organem
skarbowym

Student wymienia i
opisuje wszystkie
podmioty postępowania
przed organem
skarbowym

Student nie sporządza
wniosków i innych
dokumentów
przydatnych w
postepowaniu
zabezpieczającym oraz
postępowaniu
skarbowym

Student sporządza w
stopniu podstawowym
wnioski i inne
dokumenty przydatne w
postepowaniu
zabezpieczającym oraz
postępowaniu
skarbowym

Student sporządza
wnioski i inne
dokumenty przydatne w
postepowaniu
zabezpieczającym oraz
postępowaniu
skarbowym

Student nie rozwiązuje
problemów opisanych w
prostych stanach
faktycznych dotyczących
zabezpieczania w
ordynacji podatkowej

Student rozwiązuje
problemy opisane w
prostych stanach
faktycznych dotyczących
zabezpieczania w
ordynacji podatkowej

Student rozwiązuje
problemy opisane w
prostych stanach
faktycznych dotyczących
zabezpieczania w
ordynacji podatkowej

Student nie dąży do
skonstruowania
najbardziej efektywnych
rozwiązań powierzonych
problemów.

Student dąży do
skonstruowania
podstawowych
efektywnych rozwiązań
powierzonych
problemów.

Student dąży do
skonstruowania
najbardziej efektywnych
rozwiązań powierzonych
problemów.

Student dogłębnie dąży
do skonstruowania
najbardziej efektywnych
rozwiązań powierzonych
problemów.

Student współpracuje z
innymi w małych

Student współpracuje z
innymi w małych

Student nie współpracuje
z innymi w małych

Student współpracuje z

Student wymienia i
opisuje wszystkie
podmioty postępowania
przed organem
skarbowym
Student dogłębnie i z
zaangażowaniem
prawnym sporządza
wnioski i inne
dokumenty przydatne w
postepowaniu
zabezpieczającym oraz
postępowaniu
skarbowym
Student rozwiązuje
problemy opisane w
prostych stanach
faktycznych dotyczących
zabezpieczania w
ordynacji podatkowej
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grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania w
stanach faktycznych.

innymi w małych
grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania w
stanach faktycznych.

grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania w
stanach faktycznych.

grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania w
stanach faktycznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ R. Mastalski, B. Adamiak, J. Zubrzycki, J. Borkowski – Ordynacja podatkowa, Oficyna Wydawnicza UNIMEX
2007
2/ Ofiarski Z. (2013): Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis, Warszawa
3/ Ofiarski Z. (2008): Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Etel L. (red.) (2017): Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:
- Ordynacja Podatkowa
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWA CZŁOWIEKA I ICH OCHRONA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru/ powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
IV/8
Dr Agata Kołodziejska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we
współczesnym świecie

K_W04

P_W02

Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających
wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu
międzynarodowego

K_U05

P_U02

Biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami
międzynarodowymi

K_U09

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w
przestrzeni międzynarodowej

K_K02

P_K02

Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z
problematyką stosunków międzynarodowych

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:
Przedstawienie dziejów koncepcji praw człowieka.
Analiza norm prawa pozytywnego, regulującego prawa człowieka i podstawowe
wolności w prawie wewnętrznym, deklaracjach i umowach międzynarodowych,
przyjętych przez narody cywilizowane.
Prawa osobiste i polityczne a prawa socjalne – prawa indywidualne a prawa grupowe –
dotyczące każdego bądź tylko obywateli.
Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego procesu,
do ubiegania się o azyl.
Zakaz tortur i inne międzynarodowe standardy, odnoszące się do postępowania
funkcjonariuszy porządku prawa.
Procedury ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym (Komitet Praw
Człowieka ONZ w Genewie, Komisja i Trybunał Praw Człowieka Rady Europy w
Strasburgu).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW9,10,11

Przestępstwa przeciwko prawom człowieka w prawie międzynarodowym (ludobójstwo,
tortury i pozaprawne kary śmierci, rasizm, niewolnictwo, totalitarne reżimy polityczne,
naruszanie suwerenności narodowej).

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW12,13,14

Granice praw i wolności.
Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych
we współczesnym świecie
Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących
mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi
systemu międzynarodowego
Biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami
międzynarodowymi

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy
zjawisk w przestrzeni międzynarodowej
Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z
problematyką stosunków międzynarodowych

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
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− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Nie ma wiedzy na temat
miejsca i roli instytucji
międzynarodowych we
współczesnym świecie
Nie ma wiedzy na temat
systemów
normatywnych i
wartościujących
mających wpływ na
kształt stosunków
międzynarodowych

Ma podstawową wiedzę
na temat miejsca i roli
instytucji
międzynarodowych we
współczesnym świecie
Ma podstawową wiedzę
na temat systemów
normatywnych i
wartościujących
mających wpływ na
kształt stosunków
międzynarodowych

Ma wiedzę na temat
miejsca i roli instytucji
międzynarodowych we
współczesnym świecie
Ma wiedzę na temat
systemów
normatywnych i
wartościujących
mających wpływ na
kształt stosunków
międzynarodowych

Ma pogłębioną wiedzę
na temat miejsca i roli
instytucji
międzynarodowych we
współczesnym świecie
Ma pogłębioną wiedzę
na temat systemów
normatywnych i
wartościujących
mających wpływ na
kształt stosunków
międzynarodowych

P_U01
P_U02
P_U03

Nieprawidłowo
postrzega relacje
pomiędzy różnymi
elementami składowymi
systemu
międzynarodowego
Nie posługuje się
systemami
normatywnymi
związanymi ze
stosunkami
międzynarodowymi

Postrzega relacje
pomiędzy różnymi
elementami składowymi
systemu
międzynarodowego
Posługuje się systemami
normatywnymi
związanymi ze
stosunkami
międzynarodowymi

Prawidłowo postrzega
relacje pomiędzy
różnymi elementami
składowymi systemu
międzynarodowego
Posługuje się systemami
normatywnymi
związanymi ze
stosunkami
międzynarodowymi

Prawidłowo postrzega
relacje pomiędzy
różnymi elementami
składowymi systemu
międzynarodowego
Biegle posługuje się
systemami
normatywnymi
związanymi ze
stosunkami
międzynarodowymi

P_K01
P_K02

Nie potrafi zastosować
wiedzy z zakresu prawa
międzynarodowego do
analizy zjawisk w
przestrzeni
międzynarodowej
Nie potrafi w ramach
prowadzonych dyskusji
prezentować poglądów
związanych z
problematyką stosunków
międzynarodowych

Potrafi zastosować
wiedzę z zakresu prawa
międzynarodowego do
analizy zjawisk w
przestrzeni
międzynarodowej
Potrafi w ramach
prowadzonych dyskusji
prezentować poglądy
związane z problematyką
stosunków
międzynarodowych

Potrafi biegle
zastosować wiedzę z
zakresu prawa
międzynarodowego do
analizy zjawisk w
przestrzeni
międzynarodowej
Potrafi w ramach
prowadzonych dyskusji
prezentować poglądy
związane z problematyką
stosunków
międzynarodowych

Potrafi w stopniu
zaawansowanym
zastosować wiedzę z
zakresu prawa
międzynarodowego do
analizy zjawisk w
przestrzeni
międzynarodowej
Potrafi biegle w ramach
prowadzonych dyskusji
prezentować poglądy
związane z problematyką
stosunków
międzynarodowych
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
L. Koba, W. Wacławczyk, „Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009;
G. Michałowska, „Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej”, Warszawa 2007;
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
A. Bieńczyk-Missala, „Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku”, Warszawa 2005;
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWA KOBIET W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr Agata Kołodziejska
ogólna wiedza o polityce i prawie oraz kulturze; świadomość co do
istnienia regulacji prawnych sankcjonujących równość płci,
umiejętność logicznego myślenia.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Podstawowa wiedza na temat praw człowieka, w tym praw kobiet, ustrojowy kontekst
obowiązującego prawa

K_W07

Umiejętności:
P_U01

umiejętność dokonywania porównania systemów prawnych; student potrafi porównać i
wskazać różnice pomiędzy pozycją prawną kobiet w prawie międzynarodowym a
pozycją kobiet w europejskim systemie prawnym

K_U15
K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

zdolność do aktywnego udziału w dyskursie publicznym i rozwiązywania dylematów
moralnych zgodnych z przyjętym systemem wartości

K_K08
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V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

KW9,10,11

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Pozycja prawna kobiety u progu XIX w.
Różne role społeczne kobiet: rola staropolskiej tradycji.
Zmiany zachodzące w strukturach i w świadomości społecznej w Europie XIX w. i
ich wpływ na sytuację kobiet.
Światowy ruch emancypacyjny i feministyczny i jego ewolucja. Specyfika tych zjawisk
na ziemiach polskich: rola i pozycja kobiety w społeczeństwie polskim doby zaborów.
Funkcja stereotypu. Kobiety w II RP.
Prawo wyborcze i kobiety w Sejmie.
Postulaty zmian w prawie i ich realizacja: prawo małżeńskie, prawo pracy, prawo karne.
Rewolucja edukacyjna: kobiety wykonujące zawody prawnicze (II RP). Okres po II
wojnie światowej: zmiany w prawie, zmiany w mentalności: role i funkcje stereotypów.
Współczesne zagadnienia związane z wyrównywaniem praw kobiet (teoria i praktyka).
Status kobiet, prawa i obowiązki w systemie państw europejskich i prawie
międzynarodowym na wybranych przykładach.

P_W01; P_U01;
P_K01;

P_W01; P_U01;
P_K01;

P_W01; P_U01;
P_K01;
P_W01; P_U01;
P_K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01

Podstawowa wiedza na temat praw człowieka, w tym praw kobiet, ustrojowy
kontekst obowiązującego prawa

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01

umiejętność dokonywania porównania systemów prawnych; student potrafi
porównać i wskazać różnice pomiędzy pozycją prawną kobiet w prawie
międzynarodowym a pozycją kobiet w europejskim systemie prawnym

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

zdolność do aktywnego udziału w dyskursie publicznym i rozwiązywania
dylematów moralnych zgodnych z przyjętym systemem wartości

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
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40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Brak podstawowej
wiedzy na temat praw
człowieka, w tym praw
kobiet, ustrojowego
kontekstu
obowiązującego prawa

Podstawowa wiedza na
temat praw człowieka, w
tym praw kobiet,
ustrojowy kontekst
obowiązującego prawa

Wiedza na temat praw
człowieka, w tym praw
kobiet, ustrojowy
kontekst obowiązującego
prawa

Wiedza pogłębiona na
temat praw człowieka, w
tym praw kobiet,
ustrojowy kontekst
obowiązującego prawa

Brak umiejętności
dokonywania
porównania systemów
prawnych; student nie
potrafi porównać i
wskazać różnice
pomiędzy pozycją
prawną kobiet w prawie
międzynarodowym a
pozycją kobiet w
europejskim systemie
prawnym

Podstawowa umiejętność
dokonywania
porównania systemów
prawnych; student
potrafi porównać i
wskazać różnice
pomiędzy pozycją
prawną kobiet w prawie
międzynarodowym a
pozycją kobiet w
europejskim systemie
prawnym

Umiejętność
dokonywania
porównania systemów
prawnych; student
potrafi porównać i
wskazać różnice
pomiędzy pozycją
prawną kobiet w prawie
międzynarodowym a
pozycją kobiet w
europejskim systemie
prawnym

Zaawansowana i
pogłębiona umiejętność
dokonywania
porównania systemów
prawnych; student
potrafi porównać i
wskazać różnice
pomiędzy pozycją
prawną kobiet w prawie
międzynarodowym a
pozycją kobiet w
europejskim systemie
prawnym

Brak zdolności do
aktywnego udziału w
dyskursie publicznym i
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnych z przyjętym
systemem wartości

zdolność do aktywnego
w podstawowym stopniu
udziału w dyskursie
publicznym i
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnych z przyjętym
systemem wartości

zdolność do aktywnego
udziału w dyskursie
publicznym i
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnych z przyjętym
systemem wartości

zdolność do aktywnego i
pogłębionego udziału w
dyskursie publicznym i
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnych z przyjętym
systemem wartości

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

32 h / 1,28 ECTS
50 h / 2 ECTS

18 h / 0,72 ECTS
50 h / 2 ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. M. Bogucka, Gorsza płeć. Warszawa, 2005.
2. Równe prawa, nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Red. A. Szwarc, A. Żarnowska, Warszawa 2000
3. Kobieta i praca w XIX i XX w. red. A. Szwarc, A. Żarnowska, Warszawa 2000,
4. Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. red. A. Szwarc, A. Żarnowska, Warszawa 1995
5. Małgorzata Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa 2006
6. [Rada Europy]: Równość praw kobiet i mężczyzn w wybranych dokumentach , Biuro Informacji Rady Europy 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Prawa kobiet we współczesnym świecie. Red. Lena Kondratiewa – Bryzik, Wojciech Sokolewicz, Warszawa 2011
2. Pozycja prawna kobiet w dziejach. Red Stanisław Rogowski, Wrocław 2010
Inne materiały dydaktyczne:
http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/Biblioteka
http://www.cpk.org.pl/53,prawa-kobiet.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/femm/home.html
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WARSZTATY PISANIA PISM PROCESOWYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
kierunkowy/ powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
3
V/9
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztaty

Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone metodą warsztatową

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma rozszerzoną wiedzę o roli prawa i prawnika w kształtowaniu kultury prawnej
w Polsce.

K_W04

P_W02

Znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych stosowanych w prawie
cywilnym, karnym oraz administracyjnym.

K_W08
K_W09
K_W12

Umiejętności:
P_U01

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pism sądowych oraz
urzędowych.

K_U16

P_U02

Student posiada umiejętność poprawnego i logicznego analizowania rozpatrywanych
zagadnień prawnych oraz uzasadniania proponowanych rozwiązań.

K_U15

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student posiada pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

K_K04

P_K02

Student ma świadomość konieczności i doniosłości profesjonalnego i etycznego
zachowania się jako uczestnik postępowania sądowego. Student wykazuje
odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich skutki, w tym wynikające dla beneficjenta porady
prawnej.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Warsztat:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

W1,2,3

Blok karny: zasady formułowania pism procesowych, komparycja pisma, rodzaje pism
w zależności od stadium postępowania; analiza akt sądowych oraz omówienie spraw, w
których sporządzane będą pisma procesowe; warsztaty w grupach - sporządzanie aktu
oskarżenia, pisma obrońcy; prezentacja sporządzonych pism procesowych

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

W4,5

W6,7,8

Blok cywilny: zasady formułowania pism procesowych, komparycja pisma, rodzaje
pism w zależności od stadium postępowania; analiza akt sądowych oraz omówienie
spraw, w których sporządzane będą pisma procesowe; warsztaty w grupach sporządzanie pozwu, wniosku, środków zaskarżenia. Prezentacja sporządzonych pism
procesowych. Ocena i dyskusja na temat sporządzonych pism.
Blok administracyjny: zasady formułowania pism, komparycja pisma, rodzaje pism w
zależności od stadium postępowania; analiza akt oraz omówienie spraw, w których
sporządzane będą pisma; warsztaty w grupach (przygotowanie projektu pisma z zakresu
prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego); prezentacja sporządzonych
pism.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student ma rozszerzoną wiedzę o roli prawa i prawnika w kształtowaniu
kultury prawnej w Polsce.
Znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych stosowanych w
prawie cywilnym, karnym oraz administracyjnym.

P_U01
P_U02
P_U03

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pism sądowych oraz
urzędowych.
Student posiada umiejętność poprawnego i logicznego analizowania
rozpatrywanych zagadnień prawnych oraz uzasadniania proponowanych
rozwiązań.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student posiada pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Student ma świadomość konieczności i doniosłości profesjonalnego i
etycznego zachowania się jako uczestnik postępowania sądowego. Student
wykazuje odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, w tym wynikające dla
beneficjenta porady prawnej.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
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✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie ma wiedzy o
roli prawa i prawnika w
kształtowaniu kultury
prawnej w Polsce.
Nie posiada znajomości
metod badawczych i
strategii
argumentacyjnych
stosowanych w prawie
cywilnym, karnym oraz
administracyjnym.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:
Student ma podstawową
wiedzę o roli prawa i
prawnika w
kształtowaniu kultury
prawnej w Polsce.
Znajomość metod
badawczych i strategii
argumentacyjnych
stosowanych w prawie
cywilnym, karnym oraz
administracyjnym.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:
Student ma rozszerzoną
wiedzę o roli prawa i
prawnika w
kształtowaniu kultury
prawnej w Polsce.
Znajomość metod
badawczych i strategii
argumentacyjnych
stosowanych w prawie
cywilnym, karnym oraz
administracyjnym.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student ma rozszerzoną i
dogłębną wiedzę o roli
prawa i prawnika w
kształtowaniu kultury
prawnej w Polsce.
Znajomość metod
badawczych i strategii
argumentacyjnych
stosowanych w prawie
cywilnym, karnym oraz
administracyjnym.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie posiada
umiejętności
przygotowania pism
sądowych oraz
urzędowych.
Student posiada
umiejętność poprawnego
i logicznego
analizowania
rozpatrywanych
zagadnień prawnych
oraz uzasadniania
proponowanych
rozwiązań.

Student posiada
podstawową
umiejętność
przygotowania pism
sądowych oraz
urzędowych.
Student posiada
umiejętność poprawnego
i logicznego
analizowania
rozpatrywanych
zagadnień prawnych
oraz uzasadniania
proponowanych
rozwiązań.

Student posiada
pogłębioną umiejętność
przygotowania pism
sądowych oraz
urzędowych.
Student posiada
umiejętność poprawnego
i logicznego
analizowania
rozpatrywanych
zagadnień prawnych
oraz uzasadniania
proponowanych
rozwiązań.

Student posiada
pogłębioną i dogłębną
umiejętność
przygotowania pism
sądowych oraz
urzędowych.
Student posiada
umiejętność poprawnego
i logicznego
analizowania
rozpatrywanych
zagadnień prawnych
oraz uzasadniania
proponowanych
rozwiązań.

P_K01
P_K02

Student nie posiada
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, nie
rozumie potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego.
Student nie ma
świadomości
konieczności i
doniosłości

Student posiada
podstawową świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego.
Student ma świadomość
konieczności i
doniosłości
profesjonalnego i
etycznego zachowania

Student posiada
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego.
Student ma świadomość
konieczności i
doniosłości
profesjonalnego i
etycznego zachowania

Student posiada
pogłębioną świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego.
Student ma świadomość
konieczności i
doniosłości
profesjonalnego i
etycznego zachowania

Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
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profesjonalnego i
etycznego zachowania
się jako uczestnik
postępowania sądowego.
Student nie wykazuje
odpowiedzialności za
własne przygotowanie do
pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki,
w tym wynikające dla
beneficjenta porady
prawnej.

się jako uczestnik
postępowania sądowego.
Student wykazuje
odpowiedzialność za
własne przygotowanie do
pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki,
w tym wynikające dla
beneficjenta porady
prawnej.

się jako uczestnik
postępowania sądowego.
Student wykazuje
odpowiedzialność za
własne przygotowanie do
pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki,
w tym wynikające dla
beneficjenta porady
prawnej.

się jako uczestnik
postępowania sądowego.
Student wykazuje
odpowiedzialność za
własne przygotowanie do
pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki,
w tym wynikające dla
beneficjenta porady
prawnej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h /3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
D. Bugajna-Sporczyk, A. Gola, H. Pietrzkowski (2012): Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i
rejestrowych z płytą CD, LexisNexis
M. Błoński (2016): Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem, Wolters KluweR, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
R.Hauser, W. Sawczyn (red.) (2016): Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z
objaśnieniami i płytą CD, C.H.Beck
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO LOTNICZE I TURYSTYCZNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Potrafi, w miarę możliwości, umysłowo zapamiętać podstawowe pojęcia i regulacje
prawne z zakresu rynku turystycznego i lotniczego.

K_W03

P_W02

Przyswaja podstawową wiedzą w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku
turystycznego i lotniczego. Wykonuje własną analizę wpływu rynku transportowego na
jakość usług turystycznych i lotniczych.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Nabywa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do zastosowania w sytuacjach
zawodowych, do wyciągania wniosków a także formułowania własnych sądów
dotyczących zasad i efektów funkcjonowania rynku turystycznego i lotniczego.

K_U11

P_U02

Przygotowuje narzędzia i metodologię badań skuteczności funkcjonowania rynku
turystycznego i lotniczego.

K_U08
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P_U03

Nabywa podstawowe umiejętności w zakresie analizy rynku turystycznego i lotniczego
w tworzeniu warunków do rozwoju biznesu turystycznego i lotniczego.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ma świadomość, że trzeba studiować całe życie.

K_K07

P_K02

Wykazuje znajomość swoich kompetencji i wie, kiedy zwrócić się do specjalistów.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Pojęcie funkcjonowania prawa i rynku turystycznego i lotniczego
Otoczenie rynku turystycznego i lotniczego
Struktura rynku turystycznego i lotniczego
Bariery funkcjonowania rynku turystycznego i lotniczego
Efektywność ekonomiczna tego rynku.
Pojęcie funkcjonowania rynku
Otoczenie rynku turystycznego i lotniczego

KW9,10,11

Struktura rynku turystycznego i lotniczego
Bariery funkcjonowania rynku turystycznego i lotniczego

KW12,13,14

Efektywność ekonomiczna tego rynku
Idea zrównoważonego rynku
Rozwiązywanie problemów prawnych z zakresu prawa lotniczego i turystycznego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Potrafi, zapamiętać podstawowe pojęcia i regulacje prawne z zakresu rynku
turystycznego i lotniczego.
Przyswaja podstawową wiedzą w zakresie mechanizmów funkcjonowania
rynku turystycznego i lotniczego. Wykonuje własną analizę wpływu rynku
transportowego na jakość usług turystycznych i lotniczych.
Umiejętności:
Nabywa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do zastosowania w
sytuacjach zawodowych, do wyciągania wniosków a także formułowania
własnych sądów dotyczących zasad i efektów funkcjonowania rynku
turystycznego i lotniczego.
Przygotowuje narzędzia i metodologię badań skuteczności funkcjonowania
rynku turystycznego i lotniczego.
Nabywa podstawowe umiejętności w zakresie analizy rynku turystycznego i
lotniczego w tworzeniu warunków do rozwoju biznesu turystycznego i
lotniczego.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Ma świadomość, że trzeba studiować całe życie.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność
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Wykazuje znajomość swoich kompetencji i wie, kiedy zwrócić się do
specjalistów.
Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Nie potrafi, zapamiętać
podstawowe pojęcia i
regulacje prawne z
zakresu rynku
turystycznego i
lotniczego.
Nie przyswaja
podstawowej wiedzy w
zakresie mechanizmów
funkcjonowania rynku
turystycznego i
lotniczego. Nie
wykonuje własnej
analizy wpływu rynku
transportowego na
jakość usług
turystycznych i
lotniczych.
Nie nabywa umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy do zastosowania
w sytuacjach
zawodowych, do
wyciągania wniosków a
także formułowania
własnych sądów
dotyczących zasad i
efektów funkcjonowania
rynku turystycznego i
lotniczego.
Nie przygotowuje
narzędzi i metodologii
badań skuteczności
funkcjonowania rynku

Potrafi, w stopniu
podstawowym
zapamiętać podstawowe
pojęcia i regulacje
prawne z zakresu rynku
turystycznego i
lotniczego.
Przyswaja podstawową
wiedzą w zakresie
mechanizmów
funkcjonowania rynku
turystycznego i
lotniczego. Wykonuje
własną analizę wpływu
rynku transportowego na
jakość usług
turystycznych i
lotniczych.
Nabywa podstawowe
umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy do zastosowania
w sytuacjach
zawodowych, do
wyciągania wniosków a
także formułowania
własnych sądów
dotyczących zasad i
efektów funkcjonowania
rynku turystycznego i
lotniczego.
Przygotowuje narzędzia i
metodologię badań
skuteczności

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Potrafi, zaawansowanie
zapamiętać podstawowe
pojęcia i regulacje
prawne z zakresu rynku
turystycznego i
lotniczego.
Przyswaja podstawową
wiedzą w zakresie
mechanizmów
funkcjonowania rynku
turystycznego i
lotniczego. Wykonuje
własną analizę wpływu
rynku transportowego na
jakość usług
turystycznych i
lotniczych.

Potrafi, dogłębnie
zapamiętać podstawowe
pojęcia i regulacje
prawne z zakresu rynku
turystycznego i
lotniczego.
Przyswaja podstawową
wiedzą w zakresie
mechanizmów
funkcjonowania rynku
turystycznego i
lotniczego. Wykonuje
własną analizę wpływu
rynku transportowego na
jakość usług
turystycznych i
lotniczych.

Nabywa umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy do zastosowania
w sytuacjach
zawodowych, do
wyciągania wniosków a
także formułowania
własnych sądów
dotyczących zasad i
efektów funkcjonowania
rynku turystycznego i
lotniczego.
Przygotowuje narzędzia i
metodologię badań
skuteczności
funkcjonowania rynku

Nabywa zaawansowane
umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy do zastosowania
w sytuacjach
zawodowych, do
wyciągania wniosków a
także formułowania
własnych sądów
dotyczących zasad i
efektów funkcjonowania
rynku turystycznego i
lotniczego.
Przygotowuje narzędzia i
metodologię badań
skuteczności
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turystycznego i
lotniczego.
Nie nabywa podstawowe
umiejętności w zakresie
analizy rynku
turystycznego i
lotniczego w tworzeniu
warunków do rozwoju
biznesu turystycznego i
lotniczego.

P_K01
P_K02

Nie ma świadomości, że
trzeba dokształcać się
całe życie.
Nie wykazuje
znajomości swoich
kompetencji i wie, kiedy
zwrócić się do
specjalistów.

funkcjonowania rynku
turystycznego i
lotniczego.

turystycznego i
lotniczego.

funkcjonowania rynku
turystycznego i
lotniczego.
Nabywa podstawowe
umiejętności w zakresie
analizy rynku
turystycznego i
lotniczego w tworzeniu
warunków do rozwoju
biznesu turystycznego i
lotniczego.

Ma podstawową
świadomość, że trzeba
studiować całe życie.
Wykazuje znajomość
swoich kompetencji i
wie, kiedy zwrócić się do
specjalistów.

Ma świadomość, że
trzeba studiować całe
życie.
Wykazuje znajomość
swoich kompetencji i
wie, kiedy zwrócić się do
specjalistów.

Ma dogłębną
świadomość, że trzeba
studiować całe życie.
Wykazuje znajomość
swoich kompetencji i
wie, kiedy zwrócić się do
specjalistów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa 2011
Nowak, Maciej Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne :
przepisy ogólne : komentarz, Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2013
Hoszman, Adam Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego
transportu lotniczego / Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna
Wydawnicza, 2012
Rapacz, Andrzej Przedsiębiorstwo turystyczne / Warszawa : "Difin", cop. 200
Panasiuk A. (red.) 2005. Marketing usług turystycznych. Wydaw. PWN, Warszawa.
Rosa G. 2013. Konkurencja na rynku usług transportowych. Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Polityka transportowa Unii Europejskiej. 2008. Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:
Regulacje prawne i orzecznictwo dotyczące prawa lotniczego i turystycznego
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO I OCHRONA GRANIC PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy - do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Łukasz Domański
Zagadnienia podstaw prawa, prawa cywilnego, prawa karnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa lotniczego i organizacji transportu lotniczego.
Zna podstawowe akty prawne regulujące organizację przestrzeni powietrznej. Zna
klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz zasady poruszania się w niej przez statki
powietrzne

K_W03

P_W02

Zna strategie zarządzania bezpieczeństwem, poziomy i narzędzia interwencji.

K_W09

Umiejętności:
P_U01

Potrafi omówić organizację ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej. Potrafi
wskazać i omówić zagrożenia ruchu lotniczego.

K_U05
K_U11

P_U02

Potrafi scharakteryzować strategie zarządzania bezpieczeństwem poziomy i narzędzia
interwencji w odniesieniu ro ruchu lotniczego

K_U13
K_U02
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Kompetencje społeczne:
P_K01

W sposób świadomy w życiu codziennym prezentuje postawę promującą zarówno
wiedzę jak i zachowania będące wyrazem troski o środowisko bezpieczeństwa.

K_K01

P_K02

Jest świadom konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje krytycyzm i
skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy innych
i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z przedmiotem.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW 1,2,3

KW 4,5

KW 6,7,8

KW 9,10,11

Konwersatorium:
Geneza i pojęcie międzynarodowego prawa lotniczego;
Cechy charakterystyczne międzynarodowego prawa lotniczego;
Źródła międzynarodowego prawa lotniczego i ich rozwój;
Instytucjonalizacja międzynarodowego prawa lotniczego – Organizacja
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
Status prawny przestrzeni powietrznej:
a) przestrzeń powietrzna nad terytoriami państw,
b) przestrzeń powietrzna poza granicami jurysdykcji państwowej;
Ogólna problematyka międzynarodowego transportu lotniczego i tzw. wolności
lotniczych;
Status prawny statków powietrznych;
Status prawny załóg statków powietrznych;
Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowej
żeglugi powietrznej.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa lotniczego i organizacji transportu
lotniczego. Zna podstawowe akty prawne regulujące organizację przestrzeni
powietrznej. Zna klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz zasady poruszania
się w niej przez statki powietrzne

Test wiedzy, praca pisemna

Zna strategie zarządzania bezpieczeństwem, poziomy i narzędzia interwencji.
Umiejętności:
P_U01
P_U02

Potrafi omówić organizację ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej.
Potrafi wskazać i omówić zagrożenia ruchu lotniczego.
Potrafi scharakteryzować strategie zarządzania bezpieczeństwem poziomy i
narzędzia interwencji w odniesieniu ro ruchu lotniczego

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

W sposób świadomy w życiu codziennym prezentuje postawę promującą
zarówno wiedzę jak i zachowania będące wyrazem troski o środowisko
bezpieczeństwa.
Jest świadom konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje
krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest
otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane
z przedmiotem.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
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Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Zna podstawowe pojęcia
z zakresu prawa
lotniczego i organizacji
transportu lotniczego.
Zna podstawowe akty
prawne regulujące
organizację przestrzeni
powietrznej. Zna
klasyfikację przestrzeni
powietrznej oraz zasady
poruszania się w niej
przez statki powietrzne
Zna strategie zarządzania
bezpieczeństwem,
poziomy i narzędzia
interwencji.

Zna pojęcia z zakresu
prawa lotniczego i
organizacji transportu
lotniczego. Zna
podstawowe akty prawne
regulujące organizację
przestrzeni powietrznej.
Zna klasyfikację
przestrzeni powietrznej
oraz zasady poruszania
się w niej przez statki
powietrzne
Zna strategie zarządzania
bezpieczeństwem,
poziomy i narzędzia
interwencji.

Zna wszystkie pojęcia z
zakresu prawa lotniczego
i organizacji transportu
lotniczego. Zna
podstawowe akty prawne
regulujące organizację
przestrzeni powietrznej.
Zna klasyfikację
przestrzeni powietrznej
oraz zasady poruszania
się w niej przez statki
powietrzne
Zna strategie zarządzania
bezpieczeństwem,
poziomy i narzędzia
interwencji.

Potrafi omówić
podstawową organizację
ruchu lotniczego w
przestrzeni powietrznej.
Potrafi wskazać i
omówić zagrożenia
ruchu lotniczego.
Potrafi scharakteryzować
strategie zarządzania
bezpieczeństwem
poziomy i narzędzia
interwencji w
odniesieniu ro ruchu
lotniczego

Potrafi omówić
organizację ruchu
lotniczego w przestrzeni
powietrznej. Potrafi
wskazać i omówić
zagrożenia ruchu
lotniczego.
Potrafi scharakteryzować
strategie zarządzania
bezpieczeństwem
poziomy i narzędzia
interwencji w
odniesieniu ro ruchu
lotniczego

Potrafi dogłębnie
omówić organizację
ruchu lotniczego w
przestrzeni powietrznej.
Potrafi wskazać i
omówić zagrożenia
ruchu lotniczego.
Potrafi scharakteryzować
strategie zarządzania
bezpieczeństwem
poziomy i narzędzia
interwencji w
odniesieniu ro ruchu
lotniczego

W sposób świadomy i
podstawowy w życiu
codziennym prezentuje

W sposób świadomy w
życiu codziennym
prezentuje postawę

W sposób dogłębny i
świadomy w życiu
codziennym prezentuje

Nie zna podstawowych
pojęć z zakresu prawa
lotniczego i organizacji
transportu lotniczego.
Nie zna podstawowych
aktów prawnych
regulujących organizację
przestrzeni powietrznej.
Nie zna klasyfikacji
przestrzeni powietrznej
oraz zasady poruszania
się w niej przez statki
powietrzne
Nie zna strategii
zarządzania
bezpieczeństwem,
poziomy i narzędzia
interwencji.
Nie potrafi omówić
organizacji ruchu
lotniczego w przestrzeni
powietrznej. Nie potrafi
wskazać i omówić
zagrożenia ruchu
lotniczego.
Nie potrafi
scharakteryzować
strategie zarządzania
bezpieczeństwem
poziomy i narzędzia
interwencji w
odniesieniu ro ruchu
lotniczego
Nie prezentuje postawy
promującej zarówno
wiedzę jak i zachowania
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będące wyrazem troski o
środowisko
bezpieczeństwa.
Nie jest świadom
konieczności stałego
uaktualniania wiedzy,
zachowuje krytycyzm i
skłonność do
weryfikowania
pozyskiwanych
informacji, nie jest
otwarty na poglądy
innych i skłonny do
podjęcia dyskusji na
tematy związane z
przedmiotem.

podstawową postawę
promującą zarówno
wiedzę jak i zachowania
będące wyrazem troski o
środowisko
bezpieczeństwa.
Jest świadom
konieczności stałego
uaktualniania wiedzy,
zachowuje krytycyzm i
skłonność do
weryfikowania
pozyskiwanych
informacji, jest otwarty
na poglądy innych i
skłonny do podjęcia
dyskusji na tematy
związane z przedmiotem.

promującą zarówno
wiedzę jak i zachowania
będące wyrazem troski o
środowisko
bezpieczeństwa.
Jest świadom
konieczności stałego
uaktualniania wiedzy,
zachowuje krytycyzm i
skłonność do
weryfikowania
pozyskiwanych
informacji, jest otwarty
na poglądy innych i
skłonny do podjęcia
dyskusji na tematy
związane z przedmiotem.

postawę promującą
zarówno wiedzę jak i
zachowania będące
wyrazem troski o
środowisko
bezpieczeństwa.
Jest świadom
konieczności stałego
uaktualniania wiedzy,
zachowuje krytycyzm i
skłonność do
weryfikowania
pozyskiwanych
informacji, jest otwarty
na poglądy innych i
skłonny do podjęcia
dyskusji na tematy
związane z przedmiotem.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. C. Berezowski: Międzynarodowe prawo lotnicze, Warszawa 1964;
2. Z. Galicki: Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.
3. Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego (oprac. P.Durys i F. Jasiński),
Warszawa 1999;
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
4. M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011;
5. M. Polkowska, I. Szymajda: Konwencja Montrealska – komentarz, Warszawa 2004,
6. M. Polkowska, SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ GENEZA ZAKRES I EWOLUCJA,
Warszawa 2009
Inne materiały dydaktyczne:-
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE KARNE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru/ powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia połączone z dyskusją

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych

K_W02

P_W02

Zna społeczne znaczenie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych dla całości
systemu społecznego i prawnego

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wskazać na powiązania pomiędzy krajowymi instytucjami prawa i
postępowania karnego a prawem UE i międzynarodowym

K_U11

P_U02

Potrafi zobrazować praktyczne funkcjonowanie współpracy międzynarodowej w
sprawach karnych

K_U15

P_U03

Potrafi przedstawić społeczny wymiar międzynarodowej przestępczości i możliwości
zapobiegania jej

K_U01

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Jest gotów do świadomego i kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym z
uwzględnieniem praktycznego wykorzystania informacji z zakresu międzynarodowego
prawa i postępowania karnego

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćw 9,10,11

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:

Podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego postępowania karnego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

Umiejscowienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w systemie
prawnym i jej znaczenie dla systemu prawnego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

Odniesienie rozwiązań międzynarodowych do podanych stanów faktycznych

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

Wskazanie na instytucje prawne wykorzystywane w międzynarodowym postępowaniu
karnym

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Zna podstawowe pojęcia z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach
karnych
Zna społeczne znaczenie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych
dla całości systemu społecznego i prawnego

P_U01
P_U02
P_U03

Potrafi wskazać na powiązania pomiędzy krajowymi instytucjami prawa i
postępowania karnego a prawem UE i międzynarodowym
Potrafi
zobrazować
praktyczne
funkcjonowanie
współpracy
międzynarodowej w sprawach karnych
Potrafi przedstawić społeczny wymiar międzynarodowej przestępczości i
możliwości zapobiegania jej

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do świadomego i kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym
z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania informacji z zakresu
międzynarodowego prawa i postępowania karnego

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
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−
−
−
−
−
−

przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Nie zna podstawowych
pojęć z zakresu
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Nie zna społecznego
znaczenia współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych dla
całości systemu
społecznego i prawnego

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Zna podstawowe pojęcia
z zakresu współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Zna społeczne znaczenie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych dla
całości systemu
społecznego i prawnego

Zna pojęcia z zakresu
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Zna społeczne znaczenie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych dla
całości systemu
społecznego i prawnego

Zna dogłębnie pojęcia z
zakresu współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Zna społeczne znaczenie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych dla
całości systemu
społecznego i prawnego

Nie potrafi wskazać na
powiązania pomiędzy
krajowymi instytucjami
prawa i postępowania
karnego a prawem UE i
międzynarodowym
Nie potrafi zobrazować
praktyczne
funkcjonowanie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Nie potrafi przedstawić
społeczny wymiar
międzynarodowej
przestępczości i
możliwości zapobiegania
jej

Potrafi w stopniu
podstawowym wskazać
na powiązania pomiędzy
krajowymi instytucjami
prawa i postępowania
karnego a prawem UE i
międzynarodowym
Potrafi zobrazować
praktyczne
funkcjonowanie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Potrafi przedstawić
społeczny wymiar
międzynarodowej
przestępczości i
możliwości zapobiegania
jej

Potrafi wskazać na
powiązania pomiędzy
krajowymi instytucjami
prawa i postępowania
karnego a prawem UE i
międzynarodowym
Potrafi zobrazować
praktyczne
funkcjonowanie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Potrafi przedstawić
społeczny wymiar
międzynarodowej
przestępczości i
możliwości zapobiegania
jej

Potrafi precyzyjnie
wskazać na powiązania
pomiędzy krajowymi
instytucjami prawa i
postępowania karnego a
prawem UE i
międzynarodowym
Potrafi zobrazować
praktyczne
funkcjonowanie
współpracy
międzynarodowej w
sprawach karnych
Potrafi przedstawić
społeczny wymiar
międzynarodowej
przestępczości i
możliwości zapobiegania
jej

Jest gotów do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym z
uwzględnieniem
praktycznego
wykorzystania
informacji z zakresu
międzynarodowego
prawa i postępowania
karnego

Jest gotów do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym z
uwzględnieniem
praktycznego
wykorzystania
informacji z zakresu
międzynarodowego
prawa i postępowania
karnego

Jest gotów do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym z
uwzględnieniem
praktycznego
wykorzystania
informacji z zakresu
międzynarodowego
prawa i postępowania
karnego

Jest gotów do
świadomego i
kreatywnego
uczestnictwa w życiu
społecznym z
uwzględnieniem
praktycznego
wykorzystania
informacji z zakresu
międzynarodowego
prawa i postępowania
karnego

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
M. Kusak, Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny, Wolters Kluwer 2017
Dróżdż D., Responsibility for aggression / the crime of aggression : conference in Campala- before and after, Społeczna
Akademia Nauk Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Grzegorczyk T., Tylman J. (2012): Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa Marszał K. (2013): Proces karny.
Zagadnienia ogólne, Volumen, Katowice
Marszał K., Stachowiak S., Sychta K., Zagrodnik J., Zgryzek K. (2008): Proces karny przebieg postępowania, Volumen,
Katowice
Inne materiały dydaktyczne:-
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
dr Łukasz Domański
Zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja i konwersacja

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
Ma wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych
P_W01

Ma wiedzę o czynnikach kształtujących stosunki międzynarodowe

K_W03

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego
P_W02

Ma wiedzę z zakresu problemów globalnych

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne współczesnego świata

K_U10

P_U02

Potrafi dokonać interpretacji specyfiki nauki o stosunkach międzynarodowych

K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do interpretowania i wskazywania problemów funkcjonowania
współczesnego ładu międzynarodowego

K_K04
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P_K02

Jest gotów do rozwiązywania dylematów moralnych zgodnie z przyjętym społecznym
systemem wartości

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćw 9,10,11

Ćw 12,13,14

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Historyczne uwarunkowania tworzenia prawa wojennego a
humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Problemy definicyjne i terminologiczne przepisów obowiązujących.
Konflikt zbrojny wg przepisów obowiązujących.

później

prawa

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ochrona osób cywilnych w konfliktach zbrojnych.
Ochrona rannych, chorych i rozbitków.
Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne – stan obowiązujący.
Problemy wdrażania międzynarodowego prawa humanitarnego.
Problem ochrony dóbr kultury a regulacje międzynarodowego prawa humanitarnego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

P_K01; P_K02

Problemy odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie przepisów
międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
Podsumowanie zajęć, pytania studentów, dyskusja nad materią będącą przedmiotem
omówienia podczas ćwiczeń.

P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Ma wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych

P_W01

Ma wiedzę o czynnikach kształtujących stosunki międzynarodowe

P_W02

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa
międzynarodowego. Ma wiedzę z zakresu problemów globalnych

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne współczesnego świata
stosunkach

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Jest gotów do interpretowania i wskazywania problemów funkcjonowania
współczesnego ładu międzynarodowego. Jest gotów do rozwiązywania
dylematów moralnych zgodnie z przyjętym społecznym systemem wartości

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Potrafi
dokonać
międzynarodowych

interpretacji

specyfiki

nauki

o

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
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− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Nie ma wiedzy o
uczestnikach stosunków
międzynarodowych

Ma podstawową wiedzę
o uczestnikach
stosunków
międzynarodowych

Nie ma wiedzy o
czynnikach
kształtujących stosunki
międzynarodowe

Ma podstawową wiedzę
o czynnikach
kształtujących stosunki
międzynarodowe

Nie ma wiedzy z zakresu
problematyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego

Ma podstawową wiedzę
z zakresu problematyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego

Nie ma wiedzy z zakresu
problemów globalnych

Ma podstawową wiedzę
z zakresu problemów
globalnych

Nie potrafi interpretować
główne zjawiska
polityczne
współczesnego świata

Potrafi w stopniu
podstawowym
interpretować główne
zjawiska polityczne
współczesnego świata

Ma wiedzę o
uczestnikach stosunków
międzynarodowych
Ma wiedzę o czynnikach
kształtujących stosunki
międzynarodowe
Ma wiedzę z zakresu
problematyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Ma wiedzę z zakresu
problemów globalnych

Potrafi interpretować
główne zjawiska
polityczne
współczesnego świata

Ma rozszerzoną wiedzę
o uczestnikach
stosunków
międzynarodowych
Ma rozszerzoną wiedzę
o czynnikach
kształtujących stosunki
międzynarodowe
Ma rozszerzoną wiedzę z
zakresu problematyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Ma rozszerzoną wiedzę z
zakresu problemów
globalnych
Potrafi dogłębnie
interpretować główne
zjawiska polityczne
współczesnego świata

Nie potrafi dokonać
interpretacji specyfiki
nauki o stosunkach
międzynarodowych

Potrafi dokonać
podstawowej
interpretacji specyfiki
nauki o stosunkach
międzynarodowych

Potrafi dokonać
interpretacji specyfiki
nauki o stosunkach
międzynarodowych

Potrafi dogłębnie
dokonać interpretacji
specyfiki nauki o
stosunkach
międzynarodowych

Nie jest gotów do
interpretowania i
wskazywania
problemów
funkcjonowania
współczesnego ładu
międzynarodowego

Jest gotów w stopniu
podstawowym do
interpretowania i
wskazywania
problemów
funkcjonowania
współczesnego ładu
międzynarodowego

Jest gotów do
interpretowania i
wskazywania
problemów
funkcjonowania
współczesnego ładu
międzynarodowego

Jest gotów do
dogłębnego
interpretowania i
wskazywania
problemów
funkcjonowania
współczesnego ładu
międzynarodowego

Nie jest gotów do
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
społecznym systemem
wartości

Jest gotów w stopniu
podstawowym do
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
społecznym systemem

Jest gotów do
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
społecznym systemem
wartości

Jest gotów do
dogłębnego
rozwiązywania
dylematów moralnych
zgodnie z przyjętym
społecznym systemem
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wartości

wartości

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50 h / 2 ECTS

50 h / 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003;
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011;
T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 1997;
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007;
T. Jasudowicz, M. Szuniewicz,M. Balcerzak (red.), Wojna i pokój. Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Toruń 2008;
T. Jasudowicz,M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego
prawa humanitarnego, Toruń 2009;
A. Mężykowska, Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008;
A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata, tom 3 1979-1995, Kraków 2003;
A. Patek, J. Rydel, JJ. Węc (red.), Najnowsza historia świata, tom 4 1995-2007, Kraków 2008;
J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1997;
Inne materiały dydaktyczne:
- Strony internetowe poświęcone konfliktom międzynarodowym oraz zagadnieniom międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ARBITRAŻ I MEDIACJA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
Zagadnienia podstaw prawa i prawa cywilnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja konwersatoryjna, rozwiązywanie problemów prawnych w grupach

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student potrafi określić znaczenie mediacji oraz arbitrażu handlowego w obrocie
krajowym i międzynarodowym, jego istotę, charakter prawny i rodzaje. Student potrafi
definiować podstawowe pojęcia z zakresu mediacji oraz arbitrażu handlowego. Student
zna zasady rządzące mediacją oraz arbitrażem w obrocie krajowym i
międzynarodowym. Student charakteryzuje istotne elementy umów arbitrażowych.

K_W02
K_W03

P_W02

Student zna specyfikę poszczególnych dziedzin arbitrażu handlowego. Student zna
zasady dotyczące ustalania prawa właściwego dla umowy o arbitraż.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Student samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy z zakresu mediacji oraz
arbitrażu handlowego w obrocie krajowym i międzynarodowym (kazusy) i proponuje
najkorzystniejsze rozwiązanie przedstawionego problemu.

K_U10
K_U11
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P_U02

Student poprawnie argumentuje swoje opinie dotyczące zagadnień problemowych
mediacji oraz arbitrażu. Student potrafi wskazać właściwe podstawy prawne w zakresie
mediacji oraz arbitrażu. Student dokonuje wykładni przepisów dotyczących arbitrażu.

K_U15

P_U03

Student analizuje i weryfikuje umowy oraz klauzule arbitrażowe. Student potrafi
korzystać z orzecznictwa w celu rozwiązania problemu prawnego z zakresu mediacji
oraz arbitrażu. Student potrafi wskazać prawo właściwe dla umowy o arbitraż. Student
sporządza umowę o arbitraż.

K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii popierając je odpowiednią
argumentacją.

K_K02

P_K02

Student dąży do optymalnego rozwiązania problemu prawnego. Student posiada
umiejętność pracy w zespole

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćw 9,10,11

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:
Zagadnienia wprowadzające:
pojęcie arbitrażu handlowego
arbitraż a mediacja
znaczenie arbitrażu handlowego
rodzaje arbitrażu handlowego
charakter prawny arbitrażu handlowego
arbitraż a inne metody polubownego rozwiązywania sporów w sprawach handlowych
źródła prawa arbitrażu handlowego krajowego i międzynarodowego
Ogólne zagadnienie dotyczące arbitrażu handlowego: zdolność i zdatność arbitrażowa
umowa o arbitraż arbitrzy i ich status prawny postępowanie arbitrażowe postępowanie
postarbitrażowe
Szczególne dziedziny arbitrażu handlowego:
arbitraż morski
arbitraż budowlany
arbitraż korporacyjny
arbitraż sportowy
arbitraż inwestycyjny
Zagadnienia kolizyjne arbitrażu handlowego:
prawo właściwe dla umowy o arbitraż
prawo właściwe dla umowy o arbitraż
prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem
prawo właściwe dla postępowania arbitrażowego
prawo właściwe dla przedmiotu sporu przed sądem arbitrażowym

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student potrafi określić znaczenie mediacji oraz arbitrażu handlowego w
obrocie krajowym i międzynarodowym, jego istotę, charakter prawny i
rodzaje. Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu mediacji
oraz arbitrażu handlowego. Student zna zasady rządzące mediacją oraz

Test wiedzy, praca pisemna
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arbitrażem w obrocie krajowym i międzynarodowym. Student charakteryzuje
istotne elementy umów arbitrażowych.
Student zna specyfikę poszczególnych dziedzin arbitrażu handlowego.
Student zna zasady dotyczące ustalania prawa właściwego dla umowy o
arbitraż.
Umiejętności:
Student samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy z zakresu mediacji
oraz arbitrażu handlowego w obrocie krajowym i międzynarodowym
(kazusy) i proponuje najkorzystniejsze rozwiązanie przedstawionego
problemu.
P_U01
P_U02
P_U03

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Student poprawnie argumentuje swoje opinie dotyczące zagadnień
problemowych mediacji oraz arbitrażu. Student potrafi wskazać właściwe
podstawy prawne w zakresie mediacji oraz arbitrażu. Student dokonuje
wykładni przepisów dotyczących arbitrażu.
Student analizuje i weryfikuje umowy oraz klauzule arbitrażowe. Student
potrafi korzystać z orzecznictwa w celu rozwiązania problemu prawnego z
zakresu mediacji oraz arbitrażu. Student potrafi wskazać prawo właściwe dla
umowy o arbitraż. Student sporządza umowę o arbitraż.
Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii popierając je odpowiednią
argumentacją.
Student dąży do optymalnego rozwiązania problemu prawnego. Student
posiada umiejętność pracy w zespole

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student nie potrafi
określić znaczenia
mediacji oraz arbitrażu
handlowego w obrocie
krajowym i
międzynarodowym, jego
istotę, charakter prawny i
rodzaje. Student nie

Student potrafi określić
podstawowe znaczenie
mediacji oraz arbitrażu
handlowego w obrocie
krajowym i
międzynarodowym, jego
istotę, charakter prawny i
rodzaje. Student potrafi

Student potrafi określić
znaczenie mediacji oraz
arbitrażu handlowego w
obrocie krajowym i
międzynarodowym, jego
istotę, charakter prawny i
rodzaje. Student potrafi
definiować podstawowe

Student potrafi określić
samodzielnie i dogłębnie
znaczenie mediacji oraz
arbitrażu handlowego w
obrocie krajowym i
międzynarodowym, jego
istotę, charakter prawny i
rodzaje. Student potrafi

313

potrafi definiować
podstawowe pojęcia z
zakresu mediacji oraz
arbitrażu handlowego.
Student nie zna zasady
rządzące mediacją oraz
arbitrażem w obrocie
krajowym i
międzynarodowym.
Student nie
charakteryzuje istotne
elementy umów
arbitrażowych.
Student nie zna specyfiki
poszczególnych dziedzin
arbitrażu handlowego.
Student nie zna zasady
dotyczące ustalania
prawa właściwego dla
umowy o arbitraż.
Student nie rozwiązuje
praktycznych
problemów z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego w obrocie
krajowym i
międzynarodowym
(kazusy) i nie proponuje
najkorzystniejszego
rozwiązania
przedstawionego
problemu.

P_U01
P_U02
P_U03

definiować podstawowe
pojęcia z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego. Student zna
zasady rządzące
mediacją oraz arbitrażem
w obrocie krajowym i
międzynarodowym.
Student charakteryzuje
istotne elementy umów
arbitrażowych.
Student zna specyfikę
poszczególnych dziedzin
arbitrażu handlowego.
Student zna zasady
dotyczące ustalania
prawa właściwego dla
umowy o arbitraż.

Student rozwiązuje
podstawowe praktyczne
problemy z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego w obrocie
krajowym i
międzynarodowym
(kazusy) i proponuje
najkorzystniejsze
rozwiązanie
przedstawionego
problemu.

Student nie argumentuje
swoje opinie dotyczące
zagadnień
problemowych mediacji
oraz arbitrażu. Student
nie potrafi wskazać
właściwe podstawy
prawne w zakresie
mediacji oraz arbitrażu.
Student nie dokonuje
wykładni przepisów
dotyczących arbitrażu.

Student poprawnie
argumentuje swoje
opinie dotyczące
zagadnień
problemowych mediacji
oraz arbitrażu. Student
potrafi wskazać
właściwe podstawy
prawne w zakresie
mediacji oraz arbitrażu.
Student dokonuje
wykładni przepisów
dotyczących arbitrażu.

Student nie analizuje i
nie weryfikuje umowy
oraz klauzule
arbitrażowe. Student nie
potrafi korzystać z
orzecznictwa w celu
rozwiązania problemu
prawnego z zakresu
mediacji oraz arbitrażu.
Student nie potrafi
wskazać prawa
właściwego dla umowy

Student analizuje i
weryfikuje umowy oraz
klauzule arbitrażowe.
Student potrafi korzystać
z orzecznictwa w celu
rozwiązania problemu
prawnego z zakresu
mediacji oraz arbitrażu.
Student potrafi wskazać
prawo właściwe dla
umowy o arbitraż.
Student sporządza

pojęcia z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego. Student zna
zasady rządzące
mediacją oraz arbitrażem
w obrocie krajowym i
międzynarodowym.
Student charakteryzuje
istotne elementy umów
arbitrażowych.
Student zna specyfikę
poszczególnych dziedzin
arbitrażu handlowego.
Student zna zasady
dotyczące ustalania
prawa właściwego dla
umowy o arbitraż.

Student samodzielnie
rozwiązuje praktyczne
problemy z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego w obrocie
krajowym i
międzynarodowym
(kazusy) i proponuje
najkorzystniejsze
rozwiązanie
przedstawionego
problemu.
Student poprawnie
argumentuje swoje
opinie dotyczące
zagadnień
problemowych mediacji
oraz arbitrażu. Student
potrafi wskazać
właściwe podstawy
prawne w zakresie
mediacji oraz arbitrażu.
Student dokonuje
wykładni przepisów
dotyczących arbitrażu.
Student analizuje i
weryfikuje umowy oraz
klauzule arbitrażowe.
Student potrafi korzystać
z orzecznictwa w celu
rozwiązania problemu
prawnego z zakresu
mediacji oraz arbitrażu.
Student potrafi wskazać
prawo właściwe dla
umowy o arbitraż.

definiować podstawowe
pojęcia z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego. Student zna
zasady rządzące
mediacją oraz arbitrażem
w obrocie krajowym i
międzynarodowym.
Student charakteryzuje
istotne elementy umów
arbitrażowych.
Student zna specyfikę
poszczególnych dziedzin
arbitrażu handlowego.
Student zna zasady
dotyczące ustalania
prawa właściwego dla
umowy o arbitraż.

Student samodzielnie i
dogłębnie analizuje i
rozwiązuje praktyczne
problemy z zakresu
mediacji oraz arbitrażu
handlowego w obrocie
krajowym i
międzynarodowym
(kazusy) i proponuje
najkorzystniejsze
rozwiązanie
przedstawionego
problemu.
Student dogłębnie
argumentuje swoje
opinie dotyczące
zagadnień
problemowych mediacji
oraz arbitrażu. Student
potrafi wskazać
właściwe podstawy
prawne w zakresie
mediacji oraz arbitrażu.
Student dokonuje
wykładni przepisów
dotyczących arbitrażu.
Student analizuje i
weryfikuje umowy oraz
klauzule arbitrażowe.
Student potrafi korzystać
z orzecznictwa w celu
rozwiązania problemu
prawnego z zakresu
mediacji oraz arbitrażu.
Student potrafi wskazać
prawo właściwe dla
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P_K01
P_K02

o arbitraż. Student nie
sporządza umowy o
arbitraż.

umowę o arbitraż.

Student nie zachowuje
ostrożności w
wydawaniu opinii
popierając je
odpowiednią
argumentacją.

Student zachowuje
podstawową ostrożność
w wydawaniu opinii
popierając je
odpowiednią
argumentacją.

Student nie dąży do
optymalnego
rozwiązania problemu
prawnego. Student
posiada umiejętność
pracy w zespole

Student dąży do
optymalnego
rozwiązania problemu
prawnego. Student
posiada umiejętność
pracy w zespole

Student sporządza
umowę o arbitraż.

Student zachowuje
ostrożność w wydawaniu
opinii popierając je
odpowiednią
argumentacją.
Student dąży do
optymalnego
rozwiązania problemu
prawnego. Student
posiada umiejętność
pracy w zespole

umowy o arbitraż.
Student sporządza
umowę o arbitraż.
Student zachowuje
idealną ostrożność w
wydawaniu opinii
popierając je
odpowiednią
argumentacją.
Student dąży do
optymalnego
rozwiązania problemu
prawnego. Student
posiada umiejętność
pracy w zespole

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, Warszawa 2011,
2/ A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, Warszawa 2010,
3/ T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż),
Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ A. Tynel, J. Funk, W. Chwalej, B. Fuchs, Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2006,
2/ A. Sypniewska-Kozak (red.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa
dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
- Czasopisma arbitrażu i mediacji podawane przez prowadzącego
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Kierunkowy – do wyboru/ powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
Zagadnienia z podstaw prawa i prawa cywilnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz
relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi zajmującymi się
alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Ma wiedzę o różnych rodzajach
więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę
pogłębioną w odniesieniu do stosunku administracyjnoprawnego

K_W04

P_W02

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji
społecznych związanych z administracją w kontekście alternatywnych metod
rozwiązywania sporów oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości

K_W09

Umiejętności:
P_U01

Potrafi w sposób prawidłowy wyjaśniać i interpretować zjawiska społeczne związane z
powstawaniem sporów oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi

K_U01
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P_U02
P_U03

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązania konkretnego problemu
i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie z wykorzystaniem
alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w zakresie
problematyki wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów

K_U16
K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób

K_K05

P_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

Ćwiczenia:

Pojęcie i rodzaje konfliktów
Pojęcie, geneza i rodzaje ADR (Alternative Dispute Resolution)

Istota, zasady negocjacji i mediacji
Negocjator i mediator - charakterystyka

Przebieg mediacji i negocjacji, etapy
Charakterystyka procedur mediacyjnych w wybranych postępowaniach

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_W01
P_W02

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej
oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi
zajmującymi się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Ma
wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi
prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do stosunku
administracyjnoprawnego

Test wiedzy, praca pisemna

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji
społecznych związanych z administracją w kontekście alternatywnych metod
rozwiązywania sporów oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości
Umiejętności:
Potrafi w sposób prawidłowy wyjaśniać i interpretować zjawiska społeczne
związane z powstawaniem sporów oraz wzajemne relacje między zjawiskami
społecznymi
P_U01
P_U02
P_U03

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązania konkretnego
problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym
zakresie z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w
zakresie problematyki wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania
sporów
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Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Ma podstawową wiedzę
o relacjach między
organami administracji
publicznej oraz relacjach
między nimi a jednostką
i instytucjami
społecznymi
zajmującymi się
alternatywnymi
metodami
rozwiązywania sporów.
Ma wiedzę o różnych
rodzajach więzi
społecznych i
występujących między
nimi prawidłowościach
oraz wiedzę podstawową
w odniesieniu do
stosunku
administracyjnoprawneg
o

Ma wiedzę o relacjach
między organami
administracji publicznej
oraz relacjach między
nimi a jednostką i
instytucjami
społecznymi
zajmującymi się
alternatywnymi
metodami
rozwiązywania sporów.
Ma wiedzę o różnych
rodzajach więzi
społecznych i
występujących między
nimi prawidłowościach
oraz wiedzę w
odniesieniu do stosunku
administracyjnoprawneg
o

Ma pogłębioną wiedzę o
relacjach między
organami administracji
publicznej oraz relacjach
między nimi a jednostką
i instytucjami
społecznymi
zajmującymi się
alternatywnymi
metodami
rozwiązywania sporów.
Ma wiedzę o różnych
rodzajach więzi
społecznych i
występujących między
nimi prawidłowościach
oraz wiedzę pogłębioną
w odniesieniu do
stosunku
administracyjnoprawneg
o

Nie ma wiedzy o
relacjach między
organami administracji
publicznej oraz relacjach
między nimi a jednostką
i instytucjami
społecznymi
zajmującymi się
alternatywnymi
metodami
rozwiązywania sporów.
Nie ma wiedzy o
różnych rodzajach więzi
społecznych i
występujących między
nimi prawidłowościach
oraz wiedzę pogłębioną
w odniesieniu do
stosunku
administracyjnoprawneg
o
Nie ma wiedzy o
procesach zmian struktur
administracji i instytucji
społecznych związanych
z administracją w
kontekście
alternatywnych metod

Ma pogłębioną wiedzę o
procesach zmian struktur
administracji i instytucji
społecznych związanych
z administracją w
kontekście
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

Ma pogłębioną wiedzę o
procesach zmian struktur
administracji i instytucji
społecznych związanych
z administracją w
kontekście
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

Ma pogłębioną wiedzę o
procesach zmian struktur
administracji i instytucji
społecznych związanych
z administracją w
kontekście
alternatywnych metod
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rozwiązywania sporów
oraz zna rządzące tymi
zmianami prawidłowości
Nie potrafi w sposób
prawidłowy wyjaśniać i
interpretować zjawiska
społeczne związane z
powstawaniem sporów
oraz wzajemne relacje
między zjawiskami
społecznymi

P_U01
P_U02
P_U03

Nie posiada umiejętności
samodzielnego
proponowania
rozwiązania konkretnego
problemu i
przeprowadzenia
procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym
zakresie z
wykorzystaniem
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów
Posiada pogłębioną
umiejętność
przygotowywania
wystąpień ustnych w
zakresie problematyki
wykorzystania
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

P_K01
P_K02

oraz zna rządzące tymi
zmianami prawidłowości

oraz zna rządzące tymi
zmianami prawidłowości

Potrafi w stopniu
podstawowym w sposób
prawidłowy wyjaśniać i
interpretować zjawiska
społeczne związane z
powstawaniem sporów
oraz wzajemne relacje
między zjawiskami
społecznymi

Potrafi w sposób
prawidłowy wyjaśniać i
interpretować zjawiska
społeczne związane z
powstawaniem sporów
oraz wzajemne relacje
między zjawiskami
społecznymi

Posiada umiejętność
samodzielnego
proponowania
rozwiązania konkretnego
problemu i
przeprowadzenia
procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym
zakresie z
wykorzystaniem
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

Posiada umiejętność
samodzielnego
proponowania
rozwiązania konkretnego
problemu i
przeprowadzenia
procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym
zakresie z
wykorzystaniem
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

Posiada pogłębioną
umiejętność
przygotowywania
wystąpień ustnych w
zakresie problematyki
wykorzystania
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

Posiada pogłębioną
umiejętność
przygotowywania
wystąpień ustnych w
zakresie problematyki
wykorzystania
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

Nie rozumie potrzeby
uczenia się przez całe
życie, nie potrafi
inspirować i
organizować procesu
uczenia się innych osób

Rozumie podstawową
potrzebę uczenia się
przez całe życie, potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych osób

Rozumie potrzebę
uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować
i organizować proces
uczenia się innych osób

Nie potrafi współdziałać
i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne
role

Potrafi współdziałać i
pracować w grupie,
przyjmując w niej różne
role

Potrafi współdziałać i
pracować w grupie,
przyjmując w niej różne
role

rozwiązywania sporów
oraz zna rządzące tymi
zmianami prawidłowości
Potrafi dogłębnie w
sposób prawidłowy
wyjaśniać i
interpretować zjawiska
społeczne związane z
powstawaniem sporów
oraz wzajemne relacje
między zjawiskami
społecznymi
Posiada umiejętność
samodzielnego
proponowania
rozwiązania konkretnego
problemu i
przeprowadzenia
procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym
zakresie z
wykorzystaniem
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów
Posiada pogłębioną
umiejętność
przygotowywania
wystąpień ustnych w
zakresie problematyki
wykorzystania
alternatywnych metod
rozwiązywania sporów
Rozumie w stopniu
zaawansowanym
potrzebę uczenia się
przez całe życie, potrafi
dogłębnie inspirować i
organizować proces
uczenia się innych osób
Potrafi współdziałać i
pracować w grupie,
przyjmując w niej różne
role

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach
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Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Ch.W. Moore, Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, wyd.3 Warszawa 2016
R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC), Komentarz, Warszawa 2006
M. Białecki, Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012
N.Doherty, M.Guyer, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Warszawa 2010r.
E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce,
Warszawa 2007
E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, wyd. 2 Warszawa 2014
E. Gmurzyńska, Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Warszawa 2014
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007
A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007
A. Jakubiak – Mirończuk, Alternatywne, a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008
A. Jakubiak – Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004
E. Kruk, H. Spasowska, Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia, Warszawa 2008
A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, wyd. 2 Warszawa 2014
J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014
P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, Kraków
2015
M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009
M. Tabernacka (red.), Antropologia mediacji, Wrocław 2015
A. Arkuszewska, J. Plis (red.), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Warszawa 2014
Inne materiały dydaktyczne:
- Kwartalnik „Arbitraż i mediacja”, Wydawnictwo C.H. Beck
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Specjalność: Wymiar sprawiedliwości
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr Piotr Mikołajczyk
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Wymienia i opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do gospodarki
światowej i międzynarodowych stosunków gospodarczych w postępowaniu cywilnym

K_W17

P_W02

Rozpoznaje charakterystyczne mechanizmy i związki przyczynowoskutkowe w
relacjach międzynarodowych.

K_W12

Umiejętności:
P_U01

Wykonuje proste analizy zjawisk i procesów zachodzących gospodarce światowej w
różnych ich aspektach.

K_U01

P_U02

Przedstawia opinię na temat podstawowych relacji gospodarczych między podmiotami
gospodarki światowej.

K_U08
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P_U03

Formułuje wnioski wynikające z wydarzeń gospodarczych w skali międzynarodowej i
przewiduje ich konsekwencje dla kształtowania się podstawowych parametrów
ekonomicznych w gospodarce narodowej.

K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Akceptuje potrzebę ciągłego poznawania zmieniających się warunków gospodarowania
i formułuje własne sądy.

K_K03

P_K02

Pracuje w zespole nad oceną relacji gospodarczych między podmiotami gospodarki
światowej

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Konwersatorium

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

KW1,2,3

Wprowadzenie do spraw gospodarczych z zakresu postępowania cywilnego – definicja,
istota i specyfikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych jako nauki
ekonomicznej;
pojęcie
gospodarki
światowej;
podstawowe
podmioty
międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Międzynarodowy podział pracy, jego przyczyny i konsekwencje.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW4,5

Przyczyny rozwoju handlu światowego oraz ewolucja teorii międzynarodowego
podziału pracy i handlu międzynarodowego.
Zagraniczna polityka ekonomiczna – jej cele i narzędzia.

KW6,7,8

Przepływy kapitału w skali międzynarodowej.
Międzynarodowe przepływy siły roboczej, usług i technologii.
Pieniądz światowy oraz międzynarodowe systemy walutowe – wybrane zagadnienia

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Wymienia i opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do
gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków gospodarczych w
postępowaniu cywilnym
Rozpoznaje charakterystyczne mechanizmy i związki przyczynowoskutkowe
w relacjach międzynarodowych.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

Wykonuje proste analizy zjawisk i procesów zachodzących gospodarce
światowej w różnych ich aspektach.
Przedstawia opinię na temat podstawowych relacji gospodarczych między
podmiotami gospodarki światowej.
Formułuje wnioski wynikające z wydarzeń gospodarczych w skali
międzynarodowej i przewiduje ich konsekwencje dla kształtowania się
podstawowych parametrów ekonomicznych w gospodarce narodowej.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Akceptuje potrzebę ciągłego poznawania zmieniających się warunków
gospodarowania i formułuje własne sądy.
Pracuje w zespole nad oceną relacji gospodarczych między podmiotami
gospodarki światowej

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
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−
−
−
−
−
−

Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Nie wymienia i nie
opisuje podstawowych
kategorii ekonomicznych
odnoszących się do
gospodarki światowej i
międzynarodowych
stosunków
gospodarczych w
postępowaniu cywilnym
Nie rozpoznaje
charakterystyczne
mechanizmy i związki
przyczynowoskutkowe
w relacjach
międzynarodowych.

Wymienia i opisuje
podstawowe kategorie
ekonomiczne odnoszące
się do gospodarki
światowej i
międzynarodowych
stosunków
gospodarczych w
postępowaniu cywilnym
Rozpoznaje
charakterystyczne
mechanizmy i związki
przyczynowoskutkowe
w relacjach
międzynarodowych.

Wymienia i opisuje
kategorie ekonomiczne
odnoszące się do
gospodarki światowej i
międzynarodowych
stosunków
gospodarczych w
postępowaniu cywilnym
Rozpoznaje
charakterystyczne
mechanizmy i związki
przyczynowoskutkowe
w relacjach
międzynarodowych.

Wymienia i opisuje
dogłębnie kategorie
ekonomiczne odnoszące
się do gospodarki
światowej i
międzynarodowych
stosunków
gospodarczych w
postępowaniu cywilnym
Rozpoznaje
charakterystyczne
mechanizmy i związki
przyczynowoskutkowe
w relacjach
międzynarodowych.

P_U01
P_U02
P_U03

Nie wykonuje prostej
analizy zjawisk i
procesów zachodzących
gospodarce światowej w
różnych ich aspektach.
Nie przedstawia opinii
na temat podstawowych
relacji gospodarczych
między podmiotami
gospodarki światowej.
Nie formułuje wnioski
wynikające z wydarzeń
gospodarczych w skali
międzynarodowej i
przewiduje ich
konsekwencje dla
kształtowania się
podstawowych
parametrów
ekonomicznych w
gospodarce narodowej.

Wykonuje proste analizy
zjawisk i procesów
zachodzących
gospodarce światowej w
różnych ich aspektach.
Przedstawia opinię na
temat podstawowych
relacji gospodarczych
między podmiotami
gospodarki światowej.
Formułuje wnioski
wynikające z wydarzeń
gospodarczych w skali
międzynarodowej i
przewiduje ich
konsekwencje dla
kształtowania się
podstawowych
parametrów
ekonomicznych w
gospodarce narodowej.

Wykonuje analizy
zjawisk i procesów
zachodzących
gospodarce światowej w
różnych ich aspektach.
Przedstawia opinię na
temat podstawowych
relacji gospodarczych
między podmiotami
gospodarki światowej.
Formułuje wnioski
wynikające z wydarzeń
gospodarczych w skali
międzynarodowej i
przewiduje ich
konsekwencje dla
kształtowania się
podstawowych
parametrów
ekonomicznych w
gospodarce narodowej.

Wykonuje
zaawansowane analizy
zjawisk i procesów
zachodzących
gospodarce światowej w
różnych ich aspektach.
Przedstawia opinię na
temat podstawowych
relacji gospodarczych
między podmiotami
gospodarki światowej.
Formułuje wnioski
wynikające z wydarzeń
gospodarczych w skali
międzynarodowej i
przewiduje ich
konsekwencje dla
kształtowania się
podstawowych
parametrów
ekonomicznych w
gospodarce narodowej.
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P_K01
P_K02

Nie akceptuje potrzeby
ciągłego poznawania
zmieniających się
warunków
gospodarowania i
formułuje własne sądy.
Nie pracuje w zespole
nad oceną relacji
gospodarczych między
podmiotami gospodarki
światowej

Akceptuje podstawowe
potrzebę ciągłego
poznawania
zmieniających się
warunków
gospodarowania i
formułuje własne sądy.
Pracuje w zespole nad
oceną relacji
gospodarczych między
podmiotami gospodarki
światowej

Akceptuje potrzebę
ciągłego poznawania
zmieniających się
warunków
gospodarowania i
formułuje własne sądy.
Pracuje w zespole nad
oceną relacji
gospodarczych między
podmiotami gospodarki
światowej

Akceptuje
zaawansowaną potrzebę
ciągłego poznawania
zmieniających się
warunków
gospodarowania i
formułuje własne sądy.
Pracuje w zespole nad
oceną relacji
gospodarczych między
podmiotami gospodarki
światowej

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
Oziewicz E., Michałowski T., (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE,
Warszawa 2013.
Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
Oktaba R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Karydnała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
2013.
Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
Puchalska K., Barwińska-Małajowicz A., Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2010
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE W ADMINISTRACJI
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr Piotr Mikołajczyk
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
dyskusja

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student definiuje pojęcia z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczającego, charakteryzuje zasady i rozróżnia instytucje tychże postępowań,
potrafi jednocześnie wymienić i opisać kolejne etapy sądowego postępowania
zabezpieczającego i egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem jego skutków.

K_W03
K_W04

Umiejętności:

P_U01

Student analizuje kolejne etapy sądowego postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego, ocenia podstawowe instytucje tych postępowań i sytuację prawną
podmiotów wspomnianych postępowań, poddaje krytyce wadliwe regulacje prawne w
tym zakresie i jednocześnie wyprowadza wnioski na podstawie sformułowanych
twierdzeń; sporządza projekty pism procesowych w sądowym postępowaniu
zabezpieczającym i egzekucyjnym i analizuje sytuacje prawną podmiotów tych
postępowań.

K_U08
K_U09

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Student w swoim postępowaniu kieruje się zasadą poszanowania prawa przez co należy
rozumieć także działanie zgodne z literą prawa. Dyskutuje problemy pojawiające się na
gruncie sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, przestrzega zasad
tychże postępowań, wykazuje zainteresowanie ich problematyką

K_K01
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw1,2,3

Ćw4,5

Ćw6,7,8

Ćw 9,10,11

Ćwiczenia:
1. Omówienie celów postępowania zabezpieczającego i jego związków z innymi
postępowaniami cywilnymi, przedstawienie przebiegu tego postępowania.
2. Omówienie zagadnień ogólnych dotyczących sądowego postępowania
egzekucyjnego, w szczególności: przedstawienie celu egzekucji i postępowania
egzekucyjnego, wyjaśnienie znaczenia podstawowych pojęć, scharakteryzowanie
rodzajów egzekucji, stosunku postępowania egzekucyjnego do innych postępowań oraz
wskazanie źródeł prawa postępowania egzekucyjnego.
3. Ogólne przedstawienie zasad postępowania egzekucyjnego oraz omówienie
bezwzględnych i względnych przesłanek postępowania egzekucyjnego ze zwróceniem
szczególnej uwagi na skutki jakie dana przesłanka wywołuje.
4. Przedstawienie krótkiej charakterystyki podmiotów postępowania egzekucyjnego:
przedstawienie uprawnień i obowiązków organów egzekucyjnych - sądu i komornika
sądowego oraz uczestników postępowania zarówno tych, którzy są zainteresowani jego
wynikiem, jak i wyłącznie strzegących swych uprawnień
5. Określenie przedmiotu egzekucji w zależności od jej rodzaju - egzekucji świadczeń
pieniężnych lub niepieniężnych. Ogólne przedstawienie sposobów egzekucji świadczeń
pieniężnych.
6. Wyjaśnienie i omówienie pojęć „czynność egzekucyjna" i „czynność w postępowaniu
egzekucyjnym" oraz przedstawienie przesłanek wstrzymania się z dokonaniem
czynności, zawieszenia i umorzenia postępowania ze szczególnym uwzględnieniem
elementów różniących te stany postępowania, przybliżenie zagadnień dotyczących
kosztów postępowanie egzekucyjnego.
7. Scharakteryzowanie środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym ze
zwróceniem szczególnej uwagi na najpopularniejsze, tj. skargę na czynności komornika
i powództwa przeciwegzekucyjne.
8. Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, przedstawienie regulacji
zawierających ograniczenia egzekucji, przybliżenie innych niż powództwa
przeciwegzekucyjne środków prawnych przysługujących stronom postępowania w celu
ochrony ich praw.
9. Przedstawienie zagadnień dotyczących podstawy egzekucji, zdefiniowanie określeń
„tytuł egzekucyjny" i „klauzula wykonalności", krótka charakterystyka poszczególnych
tytułów egzekucyjnych, przedstawienie wyjątków dopuszczających prowadzenie
egzekucji na postawie samych tytułów egzekucyjnych, bez potrzeby uzyskiwania
klauzuli wykonalności, wniosek o wszczęcie egzekucji - podmiot uprawniony do
zainicjowania egzekucji, wymagania formalne
10.Omówienie poszczególnych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych i to
zarówno należących do kompetencji sądu, jak i komornika sądowego oraz ogólne
przedstawienie zasad dotyczących podziału sumy uzyskanej z egzekucji. 11.
Scharakteryzowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych z uwzględnieniem jej
specyfiki wynikającej z różnych przedmiotów egzekucji, szczegółowe określenie
zakresów właściwości sądu i komornika w egzekucji świadczeń niepieniężnych.
12. Szczególne rodzaje egzekucji: egzekucja z udziałem Skarbu Państwa i
przedsiębiorców, egzekucja w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży
publicznej, egzekucja świadczeń alimentacyjnych - omówienie elementów
charakterystycznych.
13. Nadzór sądu nad komornikiem - przedstawienie praw i obowiązków sądu i prezesa
sądu w zakresie nadzoru judykacyjnego i administracyjnego nad komornikiem, środki
nadzoru.
14. Poszukiwanie majątku dłużnika - prawa i obowiązki komornika oraz wyjawienie
majątku. Przedstawienie regulacji zawartych w k.p.c. jak i pozakodeksowych (ustawa o

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_W01;
P_U01; K01;

P_W01;
P_U01; K01;

P_W01;
P_U01; K01;

P_W01;
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komornikach sądowych i egzekucji) dotyczących działań organów egzekucyjnych i
wierzyciela zmierzających do zapewnienia skuteczności egzekucji.
15. Przedstawienie statusu oraz funkcjonowania komorników sądowych w świetle
unormowań zawartych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. 16. Przybliżenie
zagadnień dotyczących egzekucji z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorcy w
odniesieniu do ogólnych zasad postępowania upadłościowego i naprawczego,
wyjaśnienie różnic między egzekucją syngularną i uniwersalną i celami postępowania
egzekucyjnego i upadłościowe.

P_U01; K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

P_U01

Student definiuje pojęcia z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczającego, charakteryzuje zasady i rozróżnia instytucje tychże
postępowań, potrafi jednocześnie wymienić i opisać kolejne etapy sądowego
postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem jego skutków.
Umiejętności:
Student analizuje kolejne etapy sądowego postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego, ocenia podstawowe instytucje tych postępowań i sytuację
prawną podmiotów wspomnianych postępowań, poddaje krytyce wadliwe
regulacje prawne w tym zakresie i jednocześnie wyprowadza wnioski na
podstawie sformułowanych twierdzeń; sporządza projekty pism procesowych
w sądowym postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym i analizuje
sytuacje prawną podmiotów tych postępowań.

Test wiedzy, praca pisemna

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:

P_K01

−
−
−
−
−
−

Student w swoim postępowaniu kieruje się zasadą poszanowania prawa przez
co należy rozumieć także działanie zgodne z literą prawa. Dyskutuje
problemy pojawiające się na gruncie sądowego postępowania
zabezpieczającego i egzekucyjnego, przestrzega zasad tychże postępowań,
wykazuje zainteresowanie ich problematyką.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
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P_W01
P_W02

Student nie definiuje
pojęcia z zakresu
sądowego postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego, nie
charakteryzuje zasady i
nie rozróżnia instytucji
tychże postępowań, nie
potrafi jednocześnie
wymienić i opisać
kolejne etapy sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
skutków.

Student definiuje
podstawowe pojęcia z
zakresu sądowego
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego,
charakteryzuje zasady i
rozróżnia instytucje
tychże postępowań,
potrafi jednocześnie
wymienić i opisać
kolejne etapy sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
skutków.

Student definiuje w
stopniu zaawansowanym
pojęcia z zakresu
sądowego postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego,
charakteryzuje zasady i
rozróżnia instytucje
tychże postępowań,
potrafi jednocześnie
wymienić i opisać
kolejne etapy sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
skutków.

Student definiuje
dogłębnie pojęcia z
zakresu sądowego
postępowania
egzekucyjnego i
zabezpieczającego,
charakteryzuje zasady i
rozróżnia instytucje
tychże postępowań,
potrafi jednocześnie
wymienić i opisać
kolejne etapy sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
skutków.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie analizuje
kolejnych etapów
sądowego postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego, nie
ocenia podstawowe
instytucje tych
postępowań i sytuację
prawną podmiotów
wspomnianych
postępowań, nie poddaje
krytyce wadliwe
regulacje prawne w tym
zakresie i jednocześnie
wyprowadza wnioski na
podstawie
sformułowanych
twierdzeń; nie sporządza
projekty pism
procesowych w
sądowym postępowaniu
zabezpieczającym i
egzekucyjnym i nie
analizuje sytuacje
prawną podmiotów tych
postępowań.

Student w stopniu
podstawowym analizuje
kolejne etapy sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego, ocenia
podstawowe instytucje
tych postępowań i
sytuację prawną
podmiotów
wspomnianych
postępowań, poddaje
krytyce wadliwe
regulacje prawne w tym
zakresie i jednocześnie
wyprowadza wnioski na
podstawie
sformułowanych
twierdzeń; sporządza
projekty pism
procesowych w
sądowym postępowaniu
zabezpieczającym i
egzekucyjnym i
analizuje sytuacje
prawną podmiotów tych
postępowań.

Student analizuje kolejne
etapy sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego, ocenia
podstawowe instytucje
tych postępowań i
sytuację prawną
podmiotów
wspomnianych
postępowań, poddaje
krytyce wadliwe
regulacje prawne w tym
zakresie i jednocześnie
wyprowadza wnioski na
podstawie
sformułowanych
twierdzeń; sporządza
projekty pism
procesowych w
sądowym postępowaniu
zabezpieczającym i
egzekucyjnym i
analizuje sytuacje
prawną podmiotów tych
postępowań.

Student dogłębnie
analizuje kolejne etapy
sądowego postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego, ocenia
podstawowe instytucje
tych postępowań i
sytuację prawną
podmiotów
wspomnianych
postępowań, poddaje
krytyce wadliwe
regulacje prawne w tym
zakresie i jednocześnie
wyprowadza wnioski na
podstawie
sformułowanych
twierdzeń; sporządza
projekty pism
procesowych w
sądowym postępowaniu
zabezpieczającym i
egzekucyjnym i
analizuje sytuacje
prawną podmiotów tych
postępowań.

P_K01
P_K02

Student w swoim
postępowaniu nie kieruje
się zasadą poszanowania
prawa przez co należy
rozumieć także działanie
niezgodne z literą prawa.
Nie dyskutuje
problemów
pojawiających się na
gruncie sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego, nie
przestrzega zasad tychże
postępowań, nie

Student w swoim
postępowaniu kieruje się
podstawową zasadą
poszanowania prawa
przez co należy
rozumieć także działanie
zgodne z literą prawa.
Dyskutuje problemy
pojawiające się na
gruncie sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego,
przestrzega zasad tychże
postępowań, wykazuje

Student w swoim
postępowaniu kieruje się
zasadą poszanowania
prawa przez co należy
rozumieć także działanie
zgodne z literą prawa.
Dyskutuje problemy
pojawiające się na
gruncie sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego,
przestrzega zasad tychże
postępowań, wykazuje
zainteresowanie ich

Student w swoim
postępowaniu kieruje się
wysoce ocenianą zasadą
poszanowania prawa
przez co należy
rozumieć także działanie
zgodne z literą prawa.
Dyskutuje problemy
pojawiające się na
gruncie sądowego
postępowania
zabezpieczającego i
egzekucyjnego,
przestrzega zasad tychże
postępowań, wykazuje
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wykazuje
zainteresowania ich
problematyką

zainteresowanie ich
problematyką

problematyką

zainteresowanie ich
problematyką

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Wyd. 1, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2019
Ochendowski, Eugeniusz. Red. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : zbiór przepisów
/Bydgoszcz ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2002
Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2005.
Wyciszczak-Prus, Anna. Red Kodeks postępowania cywilnego / [oprac. red. i merytoryczne Anna Prus]. - Wyd. 7., stan
prawny 27 marca 2015 r. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2015
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
A.Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019
A.Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2013
P. Pogonowski, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007;
K. Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986;
E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978
Inne materiały dydaktyczne:
− Orzecznictwo sądowe i akty prawne wskazane przez prowadzącego

329

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

KONTROLA PAŃSTWOWA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny /
przygotowaniem zawodowym

powiązany z praktycznym

3
V/ 9
Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
Podstawy prawoznawstwa, prawo konstytucyjne

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Zajęcia z wykorzystaniem metod w postaci: dyskusja, analiza aktu prawnego,
oglądanie plików multimedialnych, analiza materiałów wytworzonych w procesie
tworzenia prawa

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe rodzaje aktów prawnych oraz zasady ich tworzenia i
redagowania.

K_W03
K_W08

Umiejętności:
P_U01

Potrafi przygotować projekt konkretnego aktu prawnego

K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi dobrać adekwatne środki językowe do komunikowanej treści.
Potrafi odpowiedzialnie projektować i wykonywać zadania zarówno indywidualnie, jak
i w grupie

K_K06
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1,2

1.
2.

Ogólna charakterystyka tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawnym.
Koncepcja tworzenia prawa a system źródeł prawa.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw3,4

3.
4.

Warunki skuteczności prawa i model racjonalnego tworzenia prawa.
Prawna regulacja przygotowania i stanowienia prawa.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw5,6

5.
6.

Akty powszechnie a wewnętrznie obowiązujące – model a praktyka.
Zasady prawidłowej legislacji jako podstawa projektowania aktów prawnych.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw7

7.

Wpływ na projektowanie aktów prawnych czynników pozarządowych – udział
obywateli, działalność lobbingowa.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw8,9

8.
9.

Zasady techniki prawodawczej i publikacji aktów normatywnych.
Udział sądów i trybunału konstytucyjnego w kształtowaniu treści prawa i zasad
poprawnej legislacji.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Student przedstawia wiadomości na temat zasad redagowania tekstów
prawnych w sposób zgodny z oczekiwaniami formułowanymi w odniesieniu
do prawodawcy racjonalnego, w szczególności w sposób maksymalnie
zwięzły, a przy tym zrozumiały, wykluczający niejednoznaczność oraz
możliwość przypisywania tekstom prawnym treści niezgodnych z wolą
prawodawcy.

Test wiedzy

Umiejętności:

P_U01

Student redaguje niezbyt skomplikowany tekst prawny w sposób zgodny z
oczekiwaniami formułowanymi w odniesieniu do prawodawcy racjonalnego.
Posługując się znanymi metodami wykładni tekstu prawnego – uzasadnia
swoje stanowisko.
Broni swoje twierdzenia podczas dyskusji w grupie.

Wykonanie ćwiczenia
pisemnego, udział w dyskusji

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w legislacji
administracyjnej.
Wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym
obszarze.
Samodzielnie i krytycznie myśli, podejmuje decyzje, bierze
odpowiedzialność za swoje czyny i słowa.
Jest kreatywny w poszukiwaniach informacji i sposobów rozwiązywania
problemów.

Obserwacja
i ocena pracy
w grupie, aktywność

Metody weryfikacji:
Egzamin. Test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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uczenia się

P_W01

Student nie potrafi:

Student nie posiada
wiadomości na temat zasad
redagowania tekstów prawnych
w sposób zgodny z
oczekiwaniami formułowanymi
w odniesieniu do prawodawcy
racjonalnego, w szczególności
w sposób maksymalnie
zwięzły, a przy tym
zrozumiały, wykluczający
niejednoznaczność oraz
możliwość przypisywania
tekstom prawnym treści
niezgodnych z wolą
prawodawcy.

Student potrafi:

Student posiada
wiadomości na temat
zasad redagowania
tekstów prawnych w
sposób zgodny z
oczekiwaniami
formułowanymi w
odniesieniu do
prawodawcy
racjonalnego, w
szczególności w
sposób maksymalnie
zwięzły.

Student potrafi:

Student posiada
kluczowe wiadomości
na temat zasad
redagowania tekstów
prawnych w sposób
zgodny z
oczekiwaniami
formułowanymi w
odniesieniu do
prawodawcy
racjonalnego, w
szczególności w
sposób maksymalnie
zwięzły, a przy tym
zrozumiały,
wykluczający
niejednoznaczność.

Student potrafi
szczegółowo
redagować niezbyt
skomplikowany tekst
prawny w sposób
zgodny z
oczekiwaniami
formułowanymi w
odniesieniu do
prawodawcy
racjonalnego.
Posługując się
znanymi metodami
wykładni tekstu
prawnego – uzasadnia
swoje stanowisko i
broni swoich racji.

Student potrafi:
Student posiada bogate
i różnorodne
wiadomości na temat
zasad redagowania
tekstów prawnych w
sposób zgodny z
oczekiwaniami
formułowanymi w
odniesieniu do
prawodawcy
racjonalnego, w
szczególności w
sposób maksymalnie
zwięzły, a przy tym
zrozumiały,
wykluczający
niejednoznaczność
oraz możliwość
przypisywania tekstom
prawnym treści
niezgodnych z wolą
prawodawcy.
Student potrafi
wyczerpująco
wykorzystywać wiedzę
przy redagowaniu
skomplikowanych
tekstów prawny w
sposób zgodny z
oczekiwaniami
formułowanymi w
odniesieniu do
prawodawcy
racjonalnego.
Posługując się
znanymi metodami
wykładni tekstu
prawnego – uzasadnia
woje stanowisko.
Broni swoje
twierdzenia podczas
dyskusji w grupie.

P_U01

Student nie potrafi redagować
nawet niezbyt skomplikowany
tekst prawny w sposób zgodny
z oczekiwaniami
formułowanymi w odniesieniu
do prawodawcy racjonalnego.
Nie posługuje się znanymi
metodami wykładni tekstu
prawnego – nie uzasadnia
swojego stanowiska.
Nie umie bronić swoich
twierdzeń podczas dyskusji w
grupie.

Student potrafi
redagować niezbyt
skomplikowany tekst
prawny w sposób
zgodny z
oczekiwaniami
formułowanymi w
odniesieniu do
prawodawcy
racjonalnego.
Posługując się
znanymi metodami
wykładni tekstu
prawnego – uzasadnia
swoje stanowisko.

P_K01

Student nie ma świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w legislacji
administracyjnej.
Student nie wykazuje potrzeby
ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego w tym obszarze, a
także nie przejawia gotowości
do samodzielnego i
krytycznego myślenia czy
kreatywnego poszukiwania
informacji niezbędnych do
rozwiązania danego problemu.

Student ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności w
legislacji administracyjnej.
Student wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w
tym obszarze, a także przejawia gotowość do samodzielnego i krytycznego
myślenia oraz kreatywnego poszukiwania informacji niezbędnych do
rozwiązania danego problemu.
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Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
J.Jagielski, Kontrola administracji publicznej, ostatnie wydanie,
J.Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, 2003,
Strzelecki J., Kontrola administracji publicznej, Novum, Płock, 2003
A.Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III RP, Wydawnictwo UG, 2004,
Z.Dobrowolski, Czynniki sprawności kontroli państwowej; Sulechów 2004;
Jarzęcka-Siwik E., red. Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Najwyższa Izba
Kontroli, Warszawa, 2018
B.R.Kuc, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Warszawa, 2007,
J.Starczyński, Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Branta, 2005,
K.Winiarska, Teoretyczne i praktyczne podstawy audytu wewnętrznego, Warszawa 2005,
A.Piaszczyk, Audyt wewnętrzny, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−
−
−

Bafia J., Zasady tworzenia prawa, PWN, Warszawa 2018.
Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna 2017.
Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 2017
− Wronkowska S., Zieliński M., Zasady techniki prawodawczej – Komentarz, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2016.
Inne materiały dydaktyczne:
− Prezentacje multimedialne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KARNE WYKONAWCZE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Waldemar Szymański

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Znajomość prawa karnego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Konwersatorium połączone z dyskusją nad problemem prawnym

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma wiedzę na temat zasad postępowania w wykonawczego w procesie karnym. Ma
wiedzę na temat struktury i charakteru Części ogólnej i Części szczególnej Kodeksu
karnego wykonawczego.

K_W15

P_W02

Zna budowę, hierarchię i dekodowanie norm z przepisów Kodeksu karnego
wykonawczego i innych aktów prawa karnego wykonawczego.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Potrafi ustalać stan faktyczny oraz dokonywać wykładni i subsumcji przepisów prawa
karnego wykonawczego. Potrafi formułować rozwiązania prawne de lege lata i de lege
ferenda w oparciu o analizę ww. przepisów.

K_U04

P_U02

Posiada umiejętność posługiwania się orzecznictwem sądowym, literaturą o charakterze
dogmatycznym i bazami danych w zakresie procedury wykonawczej w procesie karnym.

K_U02
K_U16

P_U03

Umie podejmować decyzje, ustalać kryteria ich podejmowania, poddawać krytyce.

K_U15
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Ma pełną świadomość swojej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego, jak
również rozumie, że wiedzę i umiejętności w tym zakresie należy stale podnosić i
uaktualniać.

K_K04

P_K02

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce zawodowej
prawnika-karnisty, rozumie trudy związane z wykonywaniem tego zawodu oraz
podejmuje starania dla zrozumienia roli prawnika w relacji z jednostką, jak i
społeczeństwem.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Pojęcie, zakres i źródła prawa karnego wykonawczego
Relacja prawa karnego wykonawczego do pokrewnych dziedzin nauki
Organy postępowania wykonawczego i strony postępowania

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW 4,5

Ogólne zasady postępowania wykonawczego i uczestnictwo społeczeństwa w
wykonywaniu orzeczeń i readaptacji skazanych
Wykonywanie kary grzywny.
Wykonywanie kary ograniczenia wolności.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW6,7,8

Wykonywanie kary pozbawienia wolności.
Odbywanie kary pozbawienia wolności przez osoby uznane za szczególnie
niebezpieczne.
Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego
zawieszenia wykonania kary

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW 9,10,11

Wykonanie środków karnych.
Wykonywanie środków zabezpieczających
Wykonywanie kar orzeczonych za wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW 1,2,3

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Ma wiedzę na temat zasad postępowania w wykonawczego w procesie
karnym. Ma wiedzę na temat struktury i charakteru Części ogólnej i Części
szczególnej Kodeksu karnego wykonawczego.
Zna budowę, hierarchię i dekodowanie norm z przepisów Kodeksu karnego
wykonawczego i innych aktów prawa karnego wykonawczego.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

Potrafi ustalać stan faktyczny oraz dokonywać wykładni i subsumcji
przepisów prawa karnego wykonawczego. Potrafi formułować rozwiązania
prawne de lege lata i de lege ferenda w oparciu o analizę ww. przepisów.
Posiada umiejętność posługiwania się orzecznictwem sądowym, literaturą o
charakterze dogmatycznym i bazami danych w zakresie procedury
wykonawczej w procesie karnym.
Umie podejmować decyzje, ustalać kryteria ich podejmowania, poddawać
krytyce.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
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P_K01
P_K02

−
−
−
−
−
−

Ma pełną świadomość swojej wiedzy z zakresu prawa karnego
wykonawczego, jak również rozumie, że wiedzę i umiejętności w tym zakresie
należy stale podnosić i uaktualniać.
Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce
zawodowej prawnika-karnisty, rozumie trudy związane z wykonywaniem tego
zawodu oraz podejmuje starania dla zrozumienia roli prawnika w relacji z
jednostką, jak i społeczeństwem.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Nie ma wiedzy na temat
zasad postępowania w
wykonawczego
w
procesie karnym. Nie ma
wiedzy
na
temat
struktury i charakteru
Części ogólnej i Części
szczególnej
Kodeksu
karnego wykonawczego.
Nie zna budowy,
hierarchii i dekodowania
norm z przepisów
Kodeksu karnego
wykonawczego i innych
aktów prawa karnego
wykonawczego.

Ma wiedzę podstawową
na
temat
zasad
postępowania
w
wykonawczego
w
procesie karnym. Ma
wiedzę na temat struktury
i
charakteru
Części
ogólnej
i
Części
szczególnej
Kodeksu
karnego wykonawczego.
Zna budowę, hierarchię i
dekodowanie norm z
przepisów Kodeksu
karnego wykonawczego
i innych aktów prawa
karnego wykonawczego.

Ma wiedzę na temat
zasad postępowania w
wykonawczego
w
procesie karnym. Ma
wiedzę na temat struktury
i
charakteru
Części
ogólnej
i
Części
szczególnej
Kodeksu
karnego wykonawczego.
Zna budowę, hierarchię i
dekodowanie norm z
przepisów Kodeksu
karnego wykonawczego
i innych aktów prawa
karnego wykonawczego.

Ma rozszerzoną wiedzę
na
temat
zasad
postępowania
w
wykonawczego
w
procesie karnym. Ma
wiedzę na temat struktury
i
charakteru
Części
ogólnej
i
Części
szczególnej
Kodeksu
karnego wykonawczego.
Zna budowę, hierarchię i
dekodowanie norm z
przepisów Kodeksu
karnego wykonawczego
i innych aktów prawa
karnego wykonawczego.

P_U01
P_U02
P_U03

Nie potrafi ustalać stanu
faktycznego
oraz
dokonywać wykładni i
subsumcji
przepisów
prawa
karnego
wykonawczego.
Nie
potrafi
formułować
rozwiązania prawne de
lege lata i de lege ferenda
w oparciu o analizę ww.
przepisów.
Nie posiada umiejętności
posługiwania
się

Potrafi
w
stopniu
podstawowym
ustalać
stan faktyczny oraz
dokonywać wykładni i
subsumcji
przepisów
prawa
karnego
wykonawczego. Potrafi
formułować rozwiązania
prawne de lege lata i de
lege ferenda w oparciu o
analizę ww. przepisów.
Posiada
umiejętność
posługiwania
się

Potrafi
ustalać
stan
faktyczny
oraz
dokonywać wykładni i
subsumcji
przepisów
prawa
karnego
wykonawczego. Potrafi
formułować rozwiązania
prawne de lege lata i de
lege ferenda w oparciu o
analizę ww. przepisów.
Posiada
umiejętność
posługiwania
się
orzecznictwem

Potrafi zdecydowanie i
konsekwentnie ustalać
stan faktyczny oraz
dokonywać wykładni i
subsumcji
przepisów
prawa
karnego
wykonawczego. Potrafi
formułować rozwiązania
prawne de lege lata i de
lege ferenda w oparciu o
analizę ww. przepisów.
Posiada
umiejętność
posługiwania
się
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P_K01
P_K02

orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym i bazami
danych
w
zakresie
procedury wykonawczej
w procesie karnym.
Nie umie podejmować
decyzje, ustalać kryteria
ich podejmowania,
poddawać krytyce.

orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym i bazami
danych
w
zakresie
procedury wykonawczej
w procesie karnym.
Umie podejmować
decyzje, ustalać kryteria
ich podejmowania,
poddawać krytyce.

Nie ma pełnej
świadomości swojej
wiedzy z zakresu prawa
karnego wykonawczego,
jak również rozumie, że
wiedzę i umiejętności w
tym zakresie należy stale
podnosić i uaktualniać.
Nie utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami
realizowanymi w
praktyce zawodowej
prawnika-karnisty, nie
rozumie trudy związane
z wykonywaniem tego
zawodu oraz nie
podejmuje starania dla
zrozumienia roli
prawnika w relacji z
jednostką, jak i
społeczeństwem.

Ma świadomość swojej
wiedzy z zakresu prawa
karnego wykonawczego,
jak również rozumie, że
wiedzę i umiejętności w
tym zakresie należy stale
podnosić i uaktualniać.
Utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami
realizowanymi w
praktyce zawodowej
prawnika-karnisty,
rozumie trudy związane
z wykonywaniem tego
zawodu oraz podejmuje
starania dla zrozumienia
roli prawnika w relacji z
jednostką, jak i
społeczeństwem.

sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym i bazami
danych
w
zakresie
procedury wykonawczej
w procesie karnym.
Umie podejmować
decyzje, ustalać kryteria
ich podejmowania,
poddawać krytyce.

orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym i bazami
danych
w
zakresie
procedury wykonawczej
w procesie karnym.
Umie podejmować
decyzje, ustalać kryteria
ich podejmowania,
poddawać krytyce.

Ma pełną świadomość
swojej wiedzy z zakresu
prawa karnego
wykonawczego, jak
również rozumie, że
wiedzę i umiejętności w
tym zakresie należy stale
podnosić i uaktualniać.
Utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami
realizowanymi w
praktyce zawodowej
prawnika-karnisty,
rozumie trudy związane
z wykonywaniem tego
zawodu oraz podejmuje
starania dla zrozumienia
roli prawnika w relacji z
jednostką, jak i
społeczeństwem.

Ma pełną i pogłębioną
świadomość swojej
wiedzy z zakresu prawa
karnego wykonawczego,
jak również rozumie, że
wiedzę i umiejętności w
tym zakresie należy stale
podnosić i uaktualniać.
Utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami
realizowanymi w
praktyce zawodowej
prawnika-karnisty,
rozumie trudy związane
z wykonywaniem tego
zawodu oraz podejmuje
starania dla zrozumienia
roli prawnika w relacji z
jednostką, jak i
społeczeństwem.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:
Gardocki L., Prawo karne, Beck, 2019
KKW - Kodeks karny wykonawczy / KKW. - 32. wydanie, stan prawny: wrzesień 2019, zawiera zmiany wchodzące w życie
5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694)
Warszawa : C. H. Beck : Aneta Flisek, 2019
Lelental, Stefan Kodeks karny wykonawczy : komentarz Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
Hołda J., Hołda Z., Migdał J., Żórawska B. (2017): Prawo karne wykonawcze., Wolters Kluwer, , Warszawa Szymanowski
T., Migdał J. (2014): Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna., Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Dąbkiewicz K. (2013): Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., LexisNexis, Warszawa
Hołda Z. Postulski K. (2012): Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa
Kiełtyka A. Ważny A. (2011): Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego. Komentarz., C.H. Beck, Warszawa
Lelental S. (2017): Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., C.H. Beck, , Warszawa
Pawela S. (2007): Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu., Wolters Kluwer, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne: -

338

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Łukasz Domański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student omawia i ilustruje przykładami podstawowe
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

zasady postępowania

P_W02

Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty postępowania upadłościowego i
restrukturyzacyjnego.

K_W03
K_W04

Umiejętności:
P_U01

Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w postępowaniu
upadłościowym.

K_U16

P_U02

Student rozwiązuje problemy opisane w prostych stanach faktycznych.

K_U13
K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student dyskutuje na temat problemów zawartych w stanach faktycznych.

K_K03
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P_K02

Student współpracuje z innymi w małych grupach, przygotowując pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania problemów w stanach faktycznych.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

KW9,10,11

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Źródła prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Zdolność upadłościowa.
Przesłanki upadłości.
Organy postępowania upadłościowego.
Uczestnicy postępowania upadłościowego.
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Skutki ogłoszenia upadłości.
Likwidacja majątku upadłego. Kolejność zaspokojenia wierzycieli.
Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
Przesłanki postępowań restrukturyzacyjnych.
Tok postępowań restrukturyzacyjnych.
Zaspokojenie wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student omawia i ilustruje przykładami podstawowe zasady postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

P_U01
P_U02

Umiejętności:
Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w postępowaniu
upadłościowym.
Student rozwiązuje problemy opisane w prostych stanach faktycznych.

Test wiedzy, praca pisemna

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

−
−
−

Student dyskutuje na temat problemów zawartych w stanach faktycznych.
Student współpracuje z innymi w małych grupach, przygotowując pisma
procesowe, wnioski i rozwiązania problemów w stanach faktycznych.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
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−
−
−

przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student
omawia
i
ilustruje
przykładami
podstawowe
zasady
postępowania
upadłościowego
i
restrukturyzacyjnego.
Student wymienia i
opisuje wszystkie
podmioty postępowania
upadłościowego i
restrukturyzacyjnego.

Student
omawia
i
ilustruje
przykładami
zasady
postępowania
upadłościowego
i
restrukturyzacyjnego.
Student wymienia i
opisuje wszystkie
podmioty postępowania
upadłościowego i
restrukturyzacyjnego.

Student
omawia
i
ilustruje
przykładami
pogłębione
zasady
postępowania
upadłościowego
i
restrukturyzacyjnego.
Student wymienia i
opisuje wszystkie
podmioty postępowania
upadłościowego i
restrukturyzacyjnego.

P_U01
P_U02

Student nie sporządza
wniosków
i
innych
dokumentów
przydatnych
w
postępowaniu
upadłościowym.
Student nie rozwiązuje
problemów opisanych w
prostych stanach
faktycznych.

Student sporządza w
stopniu podstawowym
wnioski
i
inne
dokumenty przydatne w
postępowaniu
upadłościowym.
Student rozwiązuje
problemy opisane w
prostych stanach
faktycznych.

Student
sporządza
wnioski
i
inne
dokumenty przydatne w
postępowaniu
upadłościowym.
Student rozwiązuje
problemy opisane w
prostych stanach
faktycznych.

Student
precyzyjnie
sporządza wnioski i inne
dokumenty przydatne w
postępowaniu
upadłościowym.
Student rozwiązuje
problemy opisane w
prostych stanach
faktycznych.

P_K01
P_K02

Student nie dyskutuje na
temat problemów
zawartych w stanach
faktycznych.
Student nie współpracuje
z innymi w małych
grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania
problemów w stanach
faktycznych.

Student dyskutuje na
temat problemów
zawartych w stanach
faktycznych.
Student współpracuje z
innymi w małych
grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania
problemów w stanach
faktycznych.

Student dyskutuje w
stopniu wysokim na
temat problemów
zawartych w stanach
faktycznych.
Student współpracuje z
innymi w małych
grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania
problemów w stanach
faktycznych.

Student dyskutuje w
stopniu dogłębnym i
zaawansowanym na
temat problemów
zawartych w stanach
faktycznych.
Student współpracuje z
innymi w małych
grupach, przygotowując
pisma procesowe,
wnioski i rozwiązania
problemów w stanach
faktycznych.

Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie omawia i nie
ilustruje
przykładami
podstawowe
zasady
postępowania
upadłościowego
i
restrukturyzacyjnego.
Student nie wymienia i
nie opisuje wszystkich
podmiotów
postępowania
upadłościowego i
restrukturyzacyjnego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

---

---

Udział w konsultacjach
Projekt / esej
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Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Flaga-Gieruszyńska K., Gil I. (2016): Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Gurgul S. (2016): Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, , C.H.Beck
Zimmerman, Piotr Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
R. Adamus Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016
A. Jakubecki, F. Zedler Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010
Inne materiały dydaktyczne:
− orzecznictwo
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia połączone z rozwiązywaniem kazusów z zakresu ruchu drogowego

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Student ma poszerzona wiedze w zakresie aktów prawnych regulujących
bezpieczeństwo i porządek w komunikacji powszechnej i transporcie, wdrożonych oraz
przygotowywanych projektów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz ich
oddziaływania na bezpieczeństwo w tym obszarze aktywności;

K_W04

P_W02

Student ma podstawową wiedzę na temat organizowania komunikacji powszechnej i
transportu oraz stosowania procedur administracyjnych związanych z bezpiecznym
transportem osób i towarów

K_W15

Umiejętności:

P_U01

Nabywa umiejętności korzystania i swobodnego poruszania się w obrębie aktów
prawnych regulujących bezpieczeństwo i porządek w komunikacji powszechnej i
transporcie, podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa w tym w szczególności
konstruowania projektów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

K_U03

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Swobodnie porusza się w obrębie aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji powszechnej i transporcie, jest przygotowany do
konstruowania projektów bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowania
komunikacji powszechnej i transportu oraz stosowania procedur administracyjnych
związanych z bezpiecznym transportem osób i towarów.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw 1,2,3

Ogólna charakterystyka stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce i na świecie,
statystyki, prezentacja i analiza głównych zagrożeń;

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw 4,5

Regulacje prawne
charakterystyka

w zakresie bezpieczeństwa

ruchu drogowego

- ogólna

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ruch drogowy, analiza zagrożeń, przyczyn zdarzeń, prezentacje projektów
bezpieczeństwa

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw 9,10,11

Pojazdy- analiza zagrożeń, przyczyn zdarzeń, prezentacje projektów bezpieczeństwa

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw 12,13,14

Kierujący - analiza zagrożeń, przyczyn zdarzeń, prezentacje
projektów bezpieczeństwa
Kontrola ruchu drogowego i działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
-analiza zagrożeń, przyczyn zdarzeń, prezentacje projektów bezpieczeństwa
Podsumowanie, perspektywy poprawy i rozwoju bezpieczeństwa w ruchu

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw 6,7,8

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student ma poszerzona wiedze w zakresie aktów prawnych regulujących
bezpieczeństwo i porządek w komunikacji powszechnej i transporcie,
wdrożonych oraz przygotowywanych projektów bezpieczeństwa ruchu
drogowego, oraz ich oddziaływania na bezpieczeństwo w tym obszarze
aktywności;
Student ma podstawową wiedzę na temat organizowania komunikacji
powszechnej i transportu oraz stosowania procedur administracyjnych
związanych z bezpiecznym transportem osób i towarów

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01

Nabywa umiejętności korzystania i swobodnego poruszania się w obrębie
aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo i porządek w komunikacji
powszechnej i transporcie, podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa w
tym w szczególności konstruowania projektów z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
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P_K01

−
−
−
−
−
−

Swobodnie porusza się w obrębie aktów prawnych regulujących
bezpieczeństwo i porządek w komunikacji powszechnej i transporcie, jest
przygotowany do konstruowania projektów bezpieczeństwa ruchu
drogowego, organizowania komunikacji powszechnej i transportu oraz
stosowania procedur administracyjnych związanych z bezpiecznym
transportem osób i towarów.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie ma wiedzy w
zakresie aktów prawnych
regulujących
bezpieczeństwo
i
porządek w komunikacji
powszechnej
i
transporcie, wdrożonych
oraz przygotowywanych
projektów
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego, oraz ich
oddziaływania
na
bezpieczeństwo w tym
obszarze aktywności;
Student nie ma
podstawowej wiedzy na
temat organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów

Student ma podstawową
wiedze w zakresie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo
i
porządek w komunikacji
powszechnej
i
transporcie, wdrożonych
oraz przygotowywanych
projektów
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego, oraz ich
oddziaływania
na
bezpieczeństwo w tym
obszarze aktywności;
Student ma podstawową
wiedzę na temat
organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów

Nie nabywa umiejętności
korzystania i
swobodnego poruszania

Nabywa podstawowe
umiejętności korzystania
i swobodnego poruszania

P_U01

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student ma wiedze w
zakresie aktów prawnych
regulujących
bezpieczeństwo
i
porządek w komunikacji
powszechnej
i
transporcie, wdrożonych
oraz przygotowywanych
projektów
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego, oraz ich
oddziaływania
na
bezpieczeństwo w tym
obszarze aktywności;
Student ma wiedzę na
temat organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów
Nabywa umiejętności
korzystania i
swobodnego poruszania

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student ma poszerzoną
wiedzę w zakresie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo
i
porządek w komunikacji
powszechnej
i
transporcie, wdrożonych
oraz przygotowywanych
projektów
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego, oraz ich
oddziaływania
na
bezpieczeństwo w tym
obszarze aktywności;
Student ma poszerzoną
wiedzę na temat
organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów
Nabywa wysokie
umiejętności korzystania
i swobodnego poruszania
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P_K01

się w obrębie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie,
podejmowania działań
na rzecz bezpieczeństwa
w tym w szczególności
konstruowania
projektów z zakresu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego

się w obrębie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie,
podejmowania działań
na rzecz bezpieczeństwa
w tym w szczególności
konstruowania
projektów z zakresu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego

się w obrębie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie,
podejmowania działań
na rzecz bezpieczeństwa
w tym w szczególności
konstruowania
projektów z zakresu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego

się w obrębie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie,
podejmowania działań
na rzecz bezpieczeństwa
w tym w szczególności
konstruowania
projektów z zakresu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego

Nie porusza się
swobodnie w obrębie
aktów prawnych
regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie, nie jest
przygotowany do
konstruowania
projektów
bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów.

Porusza się w obrębie
aktów prawnych
regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie, jest
przygotowany do
konstruowania
projektów
bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów.

Swobodnie porusza się
w obrębie aktów
prawnych regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie, jest
przygotowany do
konstruowania
projektów
bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów.

Swobodnie i z precyzją
porusza się w obrębie
aktów prawnych
regulujących
bezpieczeństwo i
porządek w komunikacji
powszechnej i
transporcie, jest
przygotowany do
konstruowania
projektów
bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
organizowania
komunikacji
powszechnej i transportu
oraz stosowania
procedur
administracyjnych
związanych z
bezpiecznym
transportem osób i
towarów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---
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IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Prawo o ruchu drogowym, Wolters Kluwer, 2019
Kodeks drogowy, Beck, 2018
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
D.Masniak — Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych. Studium prawnofinansowe, Warszawa, 2010,
Oficyna
Inne materiały dydaktyczne:
− orzecznictwo
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Agata Kołodziejska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada poszerzoną wiedzę o organizacji, właściwości i funkcjach sądownictwa,
przede wszystkim w ramach polskiego porządku prawnego.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność zdobycia i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji sądownictwa

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
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efektów uczenia
się

KW1,2,3

KW4,5

Sądy powszechne
1.Właściwość sądów powszechnych
2. Struktura sądów powszechnych - Tworzenie i znoszenie sądów, - Organizacja
wewnętrzna sądów (organy, wydziały, sekretariat)
3. Status i pozycja ustrojowa sędziego
4.Sędziowie (SSR, SSO, SSA)
5. Odpowiedzialność dyscyplinarna
6. Aplikacja ogólna i sądowa
7. Inne funkcje związane z sądownictwem powszechnym: - referendarze sądowi asystenci sędziów - ławnicy

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Sąd Najwyższy
1. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sądu Najwyższego
2. Organizacja wewnętrzna (organy SN, izby SN)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW9,10,11

Sądy administracyjne
1. Właściwość sądów administracyjnych
2. Struktura sądów administracyjnych - Tworzenie i znoszenie sądów - Organizacja
wewnętrzna sądów (organy, wydziały)
3. Sędziowie sądu administracyjnego
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW12,13,14

Sądy wojskowe
1. Właściwość sądów wojskowych
2. Struktura sądów wojskowych
3. Nadzór nad sądami wojskowymi

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

KW6,7,8

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Student posiada poszerzoną wiedzę o organizacji, właściwości i funkcjach
sądownictwa, przede wszystkim w ramach polskiego porządku prawnego.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność zdobycia i wykorzystania zdobytej wiedzy w
zakresie organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

−
−
−
−
−

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności w zakresie organizacji sądownictwa.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
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−

Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student nie posiada
wiedzy o organizacji,
właściwości i funkcjach
sądownictwa, przede
wszystkim w ramach
polskiego porządku
prawnego.

Student posiada
podstawową wiedzę o
organizacji, właściwości
i funkcjach
sądownictwa, przede
wszystkim w ramach
polskiego porządku
prawnego.

Student posiada wiedzę
o organizacji,
właściwości i funkcjach
sądownictwa, przede
wszystkim w ramach
polskiego porządku
prawnego.

Student posiada
poszerzoną wiedzę o
organizacji, właściwości
i funkcjach
sądownictwa, przede
wszystkim w ramach
polskiego porządku
prawnego.

Student nie posiada
umiejętności zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa.

Student posiada
podstawową umiejętność
zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa.

Student posiada
umiejętność zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa.

Student posiada
zaawansowaną
umiejętność zdobycia i
wykorzystania zdobytej
wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości
i funkcji sądownictwa.

Student nie jest gotów
samodzielnie uzupełniać
i doskonalić nabytej
wiedzy i umiejętności w
zakresie organizacji
sądownictwa

Student jest gotów z
pomocą uzupełniać i
doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji
sądownictwa

Student jest gotów
częściowo samodzielnie
uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i
umiejętności w zakresie
organizacji sądownictwa

Student jest gotówi
samodzielnie uzupełniać
i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji
sądownictwa

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
J. Bodio, G. Borkowski , T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2012. R. Krajewski,
Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu, Płock 2005
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:
T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, pod redakcją J. Gudowskiego, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej
Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009.
M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009.J. Bodio,
Inne materiały dydaktyczne:
USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.)
Dz.U.2002.153.1269 ze zm.
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2001.98.1070 ze zm.
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jednolity) Dz.U.2012.952 j.t. ze zm.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

MOOT COURT - WARTSZTATY
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Wymiar sprawiedliwości
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/10
Dr Waldemar Szymański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Warsztaty

Metoda warsztatowa wspomagająca studentów w przygotowywaniu „Sali sądowej”,
„ekspertyzy sądowej”

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna i rozumie metodykę wybranych ekspertyz sądowych.

K_W01

P_W02

Student zna i rozumie metodologię nauk sądowych. Student zna i rozumie status
procesowy biegłego oraz opinii biegłego.

K_W09

Umiejętności:
P_U01

Student potrafić przeprowadzić ocenę wyników i wartości diagnostycznej wybranych
ekspertyz sądowych.

K_U04

P_U02

Student potrafi przygotować salę sądową z uczestnikami procesu, przypisując im
odpowiednie role

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów do uzasadniania swoim decyzji prawnych.

K_K07
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P_K02

Jest przygotowany do wykonywania różnych zawodów

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Warsztat:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ekspert. (Meta)ekspertyza. Instytut Ekspertyz Sądowych.
Zabezpieczanie śladów. Ekspertyza daktyloskopijna.
Ekspertyza pisma i dokumentów.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ekspertyza mechanoskopijna i traseologiczna.
Ekspertyza fonoskopijna.
Ekspertyza fizykochemiczna.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ekspertyza antropologiczna.
Ekspertyza toksykologiczna.
Ekspertyza alkohologiczna.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W9,10,11

Ekspertyza genetyczna.
Ekspertyza psychologiczna.
Ekspertyza wypadku drogowego.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W12,13,14

Ekspertyza informatyczna.
Ekspertyza dzieł sztuki.
Ekspertyza statystyczna.
Sala sądowa z udziałem stron postępowania w różnych składach sędziowskich.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W1,2,3

W4,5

W6,7,8

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student zna i rozumie metodykę wybranych ekspertyz sądowych.
Student zna i rozumie metodologię nauk sądowych. Student zna i rozumie
status procesowy biegłego oraz opinii biegłego.

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student potrafić przeprowadzić ocenę wyników i wartości diagnostycznej
wybranych ekspertyz sądowych.
Student potrafi przygotować salę sądową z uczestnikami procesu, przypisując
im odpowiednie role.

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

−
−
−

Jest gotów do uzasadniania swoim decyzji prawnych.
Jest przygotowany do wykonywania różnych zawodów.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
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−
−
−

przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student zna i rozumie w
podstawowym zakresie
metodykę wybranych
ekspertyz sądowych.
Student zna i rozumie
metodologię nauk
sądowych. Student zna i
rozumie status
procesowy biegłego oraz
opinii biegłego.

Student zna i rozumie
metodykę wybranych
ekspertyz sądowych.
Student zna i rozumie
metodologię nauk
sądowych. Student zna i
rozumie status
procesowy biegłego oraz
opinii biegłego.

Student zna i rozumie w
stopniu zaawansowanym
metodykę wybranych
ekspertyz sądowych.
Student zna i rozumie
metodologię nauk
sądowych. Student zna i
rozumie status
procesowy biegłego oraz
opinii biegłego.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie potrafić
przeprowadzić oceny
wyników i wartości
diagnostycznej
wybranych ekspertyz
sądowych.
Student nie potrafi
przygotować sali
sądowej z uczestnikami
procesu, przypisując im
odpowiednie role.

Student potrafić
przeprowadzić w stopniu
podstawowym ocenę
wyników i wartości
diagnostycznej
wybranych ekspertyz
sądowych.
Student potrafi
przygotować salę
sądową z uczestnikami
procesu, przypisując im
odpowiednie role.

Student potrafić
przeprowadzić ocenę
wyników i wartości
diagnostycznej
wybranych ekspertyz
sądowych.
Student potrafi
przygotować salę
sądową z uczestnikami
procesu, przypisując im
odpowiednie role.

Student potrafić
dogłębnie
przeprowadzić ocenę
wyników i wartości
diagnostycznej
wybranych ekspertyz
sądowych.
Student potrafi
przygotować salę
sądową z uczestnikami
procesu, przypisując im
odpowiednie role.

P_K01
P_K02

Nie jest gotów do
uzasadniania swoim
decyzji prawnych.
Nie jest przygotowany
do wykonywania
różnych zawodów

Jest gotów w stopniu
podstawowym do
uzasadniania swoim
decyzji prawnych.
Jest przygotowany do
wykonywania różnych
zawodów

Jest gotów do
uzasadniania swoim
decyzji prawnych.
Jest przygotowany do
wykonywania różnych
zawodów

Jest gotów do
pogłębionego
uzasadniania swoim
decyzji prawnych.
Jest przygotowany do
wykonywania różnych
zawodów

Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Student nie zna i nie
rozumie metodyki
wybranych ekspertyz
sądowych.
Student nie zna i nie
rozumie metodologii
nauk sądowych. Student
nie zna i nie rozumie
status procesowy
biegłego oraz opinii
biegłego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
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Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.
Inne materiały dydaktyczne:
− Orzecznictwo sądowego i akty prawne podawane na bieżąco przez prowadzącego
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Specjalność: Prawo w biznesie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr Piotr Mikołajczyk
Zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego publicznego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Dyskusja połączona z rozwiązywaniem zagadnień problemowych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Dzięki przyswojonym informacjom student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych
pojęć prawnych i instytucji prawa ochrony konsumenta.

K_W03

P_W02

Student zna relacje między krajowym i unijnym porządkiem prawnym w części
dotyczącej prawa ochrony konsumenta

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętności posługiwania się orzecznictwem sądowym, literaturą o
charakterze dogmatycznym

K_U03
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P_U02

Student wykształcił zdolność stosowania wiedzy z zakresu prawa ochrony konsumenta
przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykształcił nawyk systematycznego dokształcania się, zwłaszcza w zakresie
aktualizacji stanu prawnego

K_K02

P_K02

Student wykazuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW 1,2,3

KW 4,5

KW 6,7,8

KW 9,10,11

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;

Geneza, ewolucja i cechy ochrony praw konsumentów
Atrybuty publicznoprawnej i prywatnoprawnej ochrony konsumentów

P_K01; P_K02

Źródła prawa konsumenckiego
Adresaci regulacji konsumenckich (pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy na gruncie
prawa konsumenckiego)
Organizacja systemu ochrony prawnej konsumentów w Polsce
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Ochrona indywidualnych interesów konsumentów
Bezpieczeństwo produktów

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Dzięki przyswojonym informacjom student posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych pojęć prawnych i instytucji prawa ochrony konsumenta.
Student zna relacje między krajowym i unijnym porządkiem prawnym w
części dotyczącej prawa ochrony konsumenta

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student posiada umiejętności posługiwania się orzecznictwem sądowym,
literaturą o charakterze dogmatycznym
Student wykształcił zdolność stosowania wiedzy z zakresu prawa ochrony
konsumenta przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykształcił nawyk systematycznego dokształcania się, zwłaszcza w
zakresie aktualizacji stanu prawnego

P_K02

Student wykazuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
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− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
− 60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student nie posiada
wiedzy dotyczącej
podstawowych pojęć
prawnych i instytucji
prawa ochrony
konsumenta.

Dzięki przyswojonym
informacjom student
posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
podstawowych pojęć
prawnych i instytucji
prawa ochrony
konsumenta.

Dzięki przyswojonym
informacjom student
posiada wiedzę
dotyczącą
podstawowych pojęć
prawnych i instytucji
prawa ochrony
konsumenta.

Dzięki przyswojonym
informacjom student
posiada pogłębioną
wiedzę dotyczącą
podstawowych pojęć
prawnych i instytucji
prawa ochrony
konsumenta.

Student zna podstawowe
relacje między krajowym
i unijnym porządkiem
prawnym w części
dotyczącej prawa
ochrony konsumenta

Student zna relacje
między krajowym i
unijnym porządkiem
prawnym w części
dotyczącej prawa
ochrony konsumenta

Student zna relacje
między krajowym i
unijnym porządkiem
prawnym w części
dotyczącej prawa
ochrony konsumenta

Student posiada
podstawowe
umiejętności
posługiwania się
orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym

Student posiada
umiejętności
posługiwania się
orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym

Student posiada
pogłębione umiejętności
posługiwania się
orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym

Student nie zna relacji
między krajowym i
unijnym porządkiem
prawnym w części
dotyczącej prawa
ochrony konsumenta

Student nie posiada
umiejętności
posługiwania się
orzecznictwem
sądowym, literaturą o
charakterze
dogmatycznym
Student nie wykształcił
zdolność stosowania
wiedzy z zakresu prawa
ochrony konsumenta
przy rozwiązywaniu
problemów
teoretycznych i
praktycznych

Student wykształcił
zdolność stosowania
wiedzy z zakresu prawa
ochrony konsumenta
przy rozwiązywaniu
problemów
teoretycznych i
praktycznych

Student wykształcił
zdolność stosowania
wiedzy z zakresu prawa
ochrony konsumenta
przy rozwiązywaniu
problemów
teoretycznych i
praktycznych

Student wykształcił
zdolność stosowania
wiedzy z zakresu prawa
ochrony konsumenta
przy rozwiązywaniu
problemów
teoretycznych i
praktycznych

Student nie wykształcił
nawyku
systematycznego
dokształcania się,
zwłaszcza w zakresie
aktualizacji stanu
prawnego

Student wykształcił w
podstawowym stopniu
nawyk systematycznego
dokształcania się,
zwłaszcza w zakresie
aktualizacji stanu
prawnego

Student wykształcił
nawyk systematycznego
dokształcania się,
zwłaszcza w zakresie
aktualizacji stanu
prawnego

Student wykształcił
zaawansowany nawyk
systematycznego
dokształcania się,
zwłaszcza w zakresie
aktualizacji stanu
prawnego

Student nie wykazuje

Student wykazuje

Student wykazuje
krytycyzm w wyrażaniu

Student wykazuje
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krytycyzm w wyrażaniu
opinii

podstawowy krytycyzm
w wyrażaniu opinii

dogłębny krytycyzm w
wyrażaniu opinii

opinii

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1/ Lehmann K. (2015): Vademecum konsumenta, UOKiK, Warszawa
2/ Nestoruk I. (2011): Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej, Pytania, kazusy, tablice, C.H. Beck, Warszawa
3/ (2008): Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik, UOKiK, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1/ Grzegorczyk F. (2010): Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe harmonizacji, LexisNexis, Warszawa
2/ Nestoruk I. (red.), Pietraszewski M (2011): Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym: przewodnik dla
przedsiębiorców, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław
3/ (red) Skoczny T., Karczewska D., Namysłowska M. (2015): Ustawa o prawach konsumenta, C.H. Beck, Warszawa
4/ Skoczny T. (red.) (2014): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POSTĘPOWANIE REJESTROWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr Łukasz Domański/mgr Sylwia Dawid
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia połączone z dyskusją i rozwiązywaniem kazusów

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Nauczenie rozumowania prawniczego przez studium rozwiązywania konkretnych
problemów prawnych;
Znajomość podstawowych modeli polskiego procesu cywilnego, postępowania
rejestrowego
Umiejętności:
Znajomość i poprawna interpretacja tekstów źródłowych, analizowanych podczas
wykładu postepowania rejestrowego
Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią oraz podstawowymi instytucjami
procesowymi;

K_W07
K_W03
K_U07
K_U16
K_U13
K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Kompetencja szczególnego uwzględniania procesu podejmowania decyzji prawnych

K_K04

P_K02

Udzielanie w podstawowym zakresie nieformalnej porady prawnej

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Omówienie rejestracji przedsiębiorców w KRS.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Postępowanie rejestrowe.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Przedstawienie problematyki zawierania umów w obrocie handlowym

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw 9,10,11

Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów
1. Ewidencja działalności gospodarczej
1.1. Nowelizacja przepisów dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.
1.2. Obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
1.3. Właściwość organu ewidencyjnego.
1.4. Dane podlegające wpisowi.
1.5. Formy składania wniosku.
1.6. Wpis do ewidencji, odmowa dokonania wpisu i wykreślenie z rejestru.
2. Krajowy Rejestr Sądowy
2.1. Zasady postępowania rejestrowego i prowadzenia KRS.
2.2. Organy KRS.
2.3. Budowa KRS.
2.4. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
2.5. Postępowanie rejestrowe w KRS.
2.6. Systematyka danych zawartych w KRS.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw 12,13,14

Inne rejestry przedsiębiorców i ich funkcje
3.1. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.
3.2.Krajowa Ewidencja Podatników.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw 1,2,3

Ćw 4,5

Ćw 6,7,8

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Nauczenie rozumowania prawniczego przez studium rozwiązywania
konkretnych problemów prawnych;
Znajomość podstawowych modeli polskiego procesu cywilnego,
postępowania rejestrowego

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Znajomość i poprawna interpretacja tekstów źródłowych, analizowanych
podczas wykładu postepowania rejestrowego
Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią oraz podstawowymi
instytucjami procesowymi;

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Kompetencja szczególnego uwzględniania procesu podejmowania decyzji
prawnych
Udzielanie w podstawowym zakresie nieformalnej porady prawnej.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
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−
−
−
−
−
−

✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:
Nie nauczenie się
rozumowania
prawniczego przez
studium rozwiązywania
konkretnych problemów
prawnych;
Nieznajomość
podstawowych modeli
polskiego procesu
cywilnego, postępowania
rejestrowego

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:
Nauczenie podstawowe
rozumowania
prawniczego przez
studium rozwiązywania
konkretnych problemów
prawnych;
Znajomość
podstawowych modeli
polskiego procesu
cywilnego, postępowania
rejestrowego

P_U01
P_U02

Brak znajomości i
dokonywania poprawnej
interpretacji tekstów
źródłowych,
analizowanych podczas
wykładu postepowania
rejestrowego
Nieznajomość i brak
poprawnego
posługiwania się
terminologią oraz
podstawowymi
instytucjami
procesowymi;

P_K01
P_K02

Niekompetencja
uwzględniania procesu
podejmowania decyzji
prawnych
Nie udzielanie w
podstawowym zakresie
nieformalnej porady
prawnej

Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Nauczenie rozumowania
prawniczego przez
studium rozwiązywania
konkretnych problemów
prawnych;
Znajomość
podstawowych modeli
polskiego procesu
cywilnego, postępowania
rejestrowego

Nauczenie dogłębne
rozumowania
prawniczego przez
studium rozwiązywania
konkretnych problemów
prawnych;
Znajomość modeli
polskiego procesu
cywilnego, postępowania
rejestrowego

Znajomość w
podstawowym zakresie i
poprawna interpretacja
tekstów źródłowych,
analizowanych podczas
wykładu postepowania
rejestrowego
Znajomość i poprawne
posługiwanie się
terminologią oraz
podstawowymi
instytucjami
procesowymi;

Znajomość i poprawna
interpretacja tekstów
źródłowych,
analizowanych podczas
wykładu postepowania
rejestrowego
Znajomość i poprawne
posługiwanie się
terminologią oraz
podstawowymi
instytucjami
procesowymi;

Znajomość i wysoko
oceniana interpretacja
tekstów źródłowych,
analizowanych podczas
wykładu postepowania
rejestrowego
Znajomość i poprawne
posługiwanie się
terminologią oraz
podstawowymi
instytucjami
procesowymi;

Kompetencja
podstawowa
szczególnego
uwzględniania procesu
podejmowania decyzji
prawnych
Udzielanie w
podstawowym zakresie
nieformalnej porady
prawnej

Kompetencja
szczególnego
uwzględniania procesu
podejmowania decyzji
prawnych
Udzielanie w
podstawowym zakresie
nieformalnej porady
prawnej

Kompetencja wysoka
szczególnego
uwzględniania procesu
podejmowania decyzji
prawnych
Udzielanie nieformalnej
porady prawnej

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta
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ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
1. Kodeks spółek handlowych : prawo upadłościowe i naprawcze : zamówienia publiczne : krajowy rejestr sądowy : prawo
działalności gospodarczej : przepisy o przedsiębiorstwach państwowych : komentarz i akty prawne / Tadeusz Fijałkowski
[zebrał i oprac.]. - Stan prawny na 1 października 2003 r.Warszawa : "Difin", 2003
2. Krajowy rejestr sądowy : ze skorowidzem / opracowanie s
orowidza Anna Lewicka. - Stan prawny na dzień 1 maja 2001 r.Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001.
3. Marszałkowska-Krześ E., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Warszawa 2001
4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : komentarz / Łukasz Zamojski. - Stan prawny na 2 maja 2009 roku, (uwzględnia
zmiany wchodzące w życie 18 czerwca 2009 r.) Warszawa : LexisNexis Polska, 2009
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
1. Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005
2. Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005
Inne materiały dydaktyczne:
− Orzecznictwo sądowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo/studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/ 9
Dr Piotr Mikołajczyk
Zakres tematyczny przedmiotu prawo cywilne, prawo gospodarcze

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Konwersatorium prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem
kontaktowych metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa
poprzez zadawanie pytań oraz formułowanie problemów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Wymienia i opisuje główne klasy instrumentów finansowych (akcje, obligacje,
krótkoterminowe papiery dłużne, instrumenty pochodne, inwestycje alternatywne).
Charakteryzuje podmioty zawierające transakcje na rynku papierów wartościowych oraz
obsługujące ten rynek.

K_W03

P_W02

Identyfikuje podstawowe zależności pomiędzy zjawiskami makroekonomicznymi a
nastrojami panującymi na rynku papierów wartościowych.

K_W15

Umiejętności:
P_U01

Przedstawia konstrukcję finansowo-prawną głównych instrumentów finansowych.

K_U05
K_U15
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P_U02

Określa zasadność wykorzystania poszczególnych instrumentów finansowych w
hipotetycznych sytuacjach. Wskazuje przepisy prawa regulujące emisję oraz obrót
poszczególnymi papierami wartościowymi.

K_U14
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada właściwe przygotowanie, aby zachować ostrożność w zakresie ryzykownych
transakcji na rynku papierów wartościowych

K_K01

P_K02

Potrafi zbierać i przetwarzać informacje niezbędne do przeprowadzania stosunkowo
bezpiecznych operacji na rynku papierów wartościowych.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Konwersatorium

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

KW 1,2

1.
2.

Teorie papierów wartościowych
Rodzaje papierów wartościowych

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW 3,4

3.
4.

Dematerializacja papierów wartościowych
Przekaz

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW 5,6

5.
6.

Instytucje prawa wekslowego
Proces wekslowy

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW 7,8

7.
8.

Czeki
Obligacje i papiery skarbowe

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

KW
9,10,11,12

9.
10.
11.
12.

Listy zastawne
Towarowe papiery wartościowe
Certyfikaty inwestycyjne
Bankowe papiery wartościowe

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawnych teorii i rodzajów
papierów wartościowych. Zna specyfikę procesu wekslowego, przekazu a
także czeku, obligacji i papierów wartościowych. Biegle operuje
nazewnictwem języka bankowego.

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student analizuje stany faktyczne oraz dokonuje wyboru i interpretacji
przepisów prawa papierów wartościowych znajdujących zastosowanie w
danym stanie faktycznym.

Test wiedzy, analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student wykazuje świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w
obszarze prawa papierów wartościowych, przejawia potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego w tym obszarze. Przejawia kreatywność
w poszukiwaniach informacji i sposobów rozwiązywania problemów.
Prowadzi rzeczową dyskusję, prezentuje własne stanowisko.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
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✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie posiada
pogłębionej wiedzy w
zakresie prawnych teorii
i rodzajów papierów
wartościowych. Nie zna
specyfiki procesu
wekslowego, przekazu, a
także czeku , obligacji i
papierów
wartościowych. Biegle
operuje nazewnictwem
języka bankowego.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
analizować stanów
faktycznych oraz nie
dokonuje wyboru i
interpretacji przepisów
prawa papierów
wartościowych
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym.

P_K01
P_K02

Student nie wykazuje
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa papierów
wartościowych, nie
przejawia potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Nie przejawia
kreatywności w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
Nie prowadzi rzeczowej
dyskusji, nie prezentuje
własnego stanowiska.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student posiada
pogłębioną wiedzę w
zakresie prawnych teorii
i rodzajów papierów
wartościowych. Zna
specyfikę procesu
wekslowego, przekazu a
także czeku .

Student posiada
pogłębioną wiedzę w
zakresie prawnych teorii
i rodzajów papierów
wartościowych. Zna
specyfikę procesu
wekslowego, przekazu a
także czeku , obligacji i
papierów
wartościowych.

Student posiada
pogłębioną wiedzę w
zakresie prawnych teorii
i rodzajów papierów
wartościowych. Zna
specyfikę procesu
wekslowego, przekazu a
także czeku , obligacji i
papierów
wartościowych. Biegle
operuje nazewnictwem
języka bankowego.

Student analizuje stany
faktyczne oraz dokonuje
wyboru i interpretacji
przepisów prawa
papierów
wartościowych.

Student analizuje stany
faktyczne oraz dokonuje
wyboru i interpretacji
przepisów prawa
papierów wartościowych
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym.

Student analizuje stany
faktyczne oraz dokonuje
wyboru i interpretacji
przepisów prawa
papierów wartościowych
znajdujących
zastosowanie w danym
stanie faktycznym. Zna
orzecznictwo.

Student wykazuje
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa papierów
wartościowych,
przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Przejawia
kreatywność w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

Student wykazuje
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa papierów
wartościowych,
przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Przejawia
kreatywność w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
Prowadzi rzeczową
dyskusję, prezentuje
własne stanowisko.

Student wykazuje
świadomość poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności w obszarze
prawa papierów
wartościowych,
przejawia potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

30

16
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laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
−

Antkiewicz S., Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012
Antkiewicz S., Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2011.
− Antkiewicz S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce: instrumenty, innowacje, prespektywy, Wyd. Uniw.
Gdańśkiego, Gdańsk, 2006
− Jajuga S., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−

Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2018.
Dopierała Ł., Zmiany zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012, Zarzadzanie i Finanse,
nr 4, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. t.3, 2012
− Markiewicz M., Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym w kontekście rozwoju pośrednictwa finansowego w Unii
Europejskiej, (w:) A. Stepniak, S. Uminski, A. Zabłocka (red.) Wybrane problemy integracji europejskiej, FRUG, Sopot
2009.
− Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2009.
− Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.) System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne.
− Komentarze do aktów prawnych;
− Wybrane aktualne publikacje z publikatorów naukowych;
− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo/studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/9
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
Zakres tematyczny przedmiotu prawo finansowe, prawo podatkowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych
metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa poprzez
zadawanie pytań oraz formułowanie problemów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna teorie ekonomiczne z zakresu opodatkowania. Zna podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstw, głównie w zakresie obciążeń podatkowych

K_W03

P_W02

Zna znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora prywatnego

K_W11
K_W15

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę i znane narzędzia analizy podatków

K_U07

P_U02

Potrafi prawidłowo zinterpretować przepisy prawa podatkowego. Potrafi wypowiadać
się w sposób precyzyjny i spójny na temat obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa

K_U14

Kompetencje społeczne:
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P_K01

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy z zakresu systemu podatkowego i potrafi
doskonalić nabyta wiedzę

K_K01

P_K02

Postępuje w profesjonalny sposób, właściwie obliczając zobowiązania podatkowe

K_K02

P_K03

Potrafi logicznie i analitycznie myśleć

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.
1.
2.
Ćw1,2

3.
4.
Ćw3,4

Ćw5,6

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

5.
6.

Czynności obrotu gospodarczego a zdarzenia prawnopodatkowe
Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem takich zagadnień jak: zasady ustalania dochodu z działalności
gospodarczej, transfer pricing, opodatkowanie dochodów nieujawnionych,
koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, amortyzacja środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opodatkowanie umów
leasingu, podatek liniowy
Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności
gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem takich
zagadnień jak: zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej, transfer
pricing, koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, amortyzacja
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niedostateczne
kapitalizacja

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02;
P_K03

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02;
P_K03

Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług
Konstrukcja prawna podatku akcyzowego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02;
P_K03

Ćw7

7.

Znaczenie pozostałych podatków i opłat w obrocie gospodarczym

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02;
P_K03

Ćw8,9

8.
9.

Obowiązki instrumentalne podatników – przedsiębiorców
Kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków nałożonych
przez prawo podatkowe

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02;
P_K03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student posiada wiedzę w zakresie obciążeń podatkowych przedsiębiorstw.
Student zna i rozumie konstrukcję normatywną podatków nałożonych na
obrót gospodarczy. Zna zasady prawidłowej realizacji zobowiązań
podatkowych w tych podatkach, rozumie konsekwencje braku realizacji
obowiązków podatkowych w przedsiębiorstwach

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student potrafi dokonać wykładni przepisów prawa podatkowego w części
dotyczącej obciążeń przedsiębiorstw z uwzględnieniem zasad i charakteru tej
gałęzi prawa.

Test wiedzy, analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności we
wskazanym obszarze prawa podatkowego, odczuwa i rozumie potrzebę

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność
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P_K02
P_K03

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym obszarze. Student jest
kreatywny w poszukiwaniach informacji i sposobów rozwiązywania
problemów.

Metody weryfikacji:
Egzamin w formie: test wiedzy
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych
i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie posiada
wiedzy w zakresie
obciążeń podatkowych
przedsiębiorstw. Student
nie zna i nie rozumie
konstrukcji normatywnej
podatków nałożonych na
obrót gospodarczy. Nie
zna zasady prawidłowej
realizacji zobowiązań
podatkowych w tych
podatkach, nie rozumie
konsekwencji braku
realizacji obowiązków
podatkowych w
przedsiębiorstwach

Student posiada wiedzę
w zakresie obciążeń
podatkowych
przedsiębiorstw. Student
zna i rozumie
konstrukcję normatywną
podatków nałożonych na
obrót gospodarczy. Zna
zasady prawidłowej
realizacji zobowiązań
podatkowych w tych
podatkach

Student posiada wiedzę
w zakresie obciążeń
podatkowych
przedsiębiorstw. Student
zna i rozumie
konstrukcję normatywną
podatków nałożonych na
obrót gospodarczy. Zna
zasady prawidłowej
realizacji zobowiązań
podatkowych w tych
podatkach, rozumie
konsekwencje braku
realizacji obowiązków
podatkowych

Student posiada wiedzę
w zakresie obciążeń
podatkowych
przedsiębiorstw. Student
zna i rozumie
konstrukcję normatywną
podatków nałożonych na
obrót gospodarczy. Zna
zasady prawidłowej
realizacji zobowiązań
podatkowych w tych
podatkach, rozumie
konsekwencje braku
realizacji obowiązków
podatkowych w
przedsiębiorstwach

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
dokonać wykładni
przepisów prawa
podatkowego w części
dotyczącej obciążeń
przedsiębiorstw z
uwzględnieniem zasad i
charakteru tej gałęzi
prawa.

Student potrafi dokonać
wykładni przepisów
prawa podatkowego w
części dotyczącej
obciążeń
przedsiębiorstw.

Student potrafi dokonać
wykładni przepisów
prawa podatkowego w
części dotyczącej
obciążeń przedsiębiorstw
z uwzględnieniem zasad.

Student potrafi dokonać
wykładni przepisów
prawa podatkowego w
części dotyczącej
obciążeń przedsiębiorstw
z uwzględnieniem zasad
i charakteru tej gałęzi
prawa.

P_K01
P_K02
P_K03

Student nie ma
świadomości poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności we
wskazanym obszarze
prawa podatkowego, nie
odczuwa i nie rozumie
potrzeby ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Student nie jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności we
wskazanym obszarze
prawa podatkowego,
odczuwa i rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego w tym
obszarze.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności we
wskazanym obszarze
prawa podatkowego,
odczuwa i rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Student jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji.

Student ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności we
wskazanym obszarze
prawa podatkowego,
odczuwa i rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego w tym
obszarze. Student jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
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Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−

Białas D. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne, podatkowe i
księgowe, H.C. Beck, Warszawa 2015.
− Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red. nauk.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
− Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
− Litwińczuk H., P. Karwat, Prawo podatkowe przedsiębiorców. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
− Litwińczuk H., P. Karwat, Prawo podatkowe przedsiębiorców. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
− Mastalski R., Prawo podatkowe, C. H. Beck, Warszawa 2011.
− Nizioł K., Prawne aspekty polityki podatkowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne.
− Komentarze do aktów prawnych;
− Wybrane aktualne publikacje z publikatorów naukowych;
− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI W UE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V / 10
Dr Piotr Mikołajczyk
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
zajęcia z elementami dyskusji

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii i praktyki polityki konkurencji Unii
Europejskiej

K_W09

P_W02

zna ekonomiczne zasady i prawne regulacje funkcjonowania przedsiębiorstw związane
z prowadzoną w państwach członkowskich polityką konkurencji Unii Europejskiej

K_W10

Umiejętności:
P_U01

wyjaśnia, jakie zachowania przedsiębiorstw naruszają zasady polityki konkurencji UE
i podlegają karze, a jakie są dopuszczalne

K_U05

P_U02

omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do
kontrolowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki konkurencji UE
na szczeblu europejskim i krajowym

K_U02
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P_U03

poddaje krytycznemu osądowi europejskie zjawiska i procesy integracyjne związane z
aktualnie prowadzoną polityką konkurencji Unii Europejskiej w państwach
członkowskich

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach administracji
publicznej odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

K_K01

P_K02

może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie prowadzenia
badań naukowych nad prawem i polityką konkurencji

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2,3

KW4,5

KW6,7,8

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Konwersatorium:

Podstawy i zakres reguł konkurencji Unii Europejskiej.
Zakaz praktyk ograniczających konkurencję

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Kontrola koncentracji przedsiębiorstw.
Państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne a polityka konkurencji.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

Pomoc publiczna w polityce konkurencji. Sektorowe reguły konkurencji.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii i praktyki polityki konkurencji
Unii Europejskiej
zna ekonomiczne zasady i prawne regulacje funkcjonowania przedsiębiorstw
związane z prowadzoną w państwach członkowskich polityką konkurencji
Unii Europejskiej

Test wiedzy, praca pisemna

Umiejętności:

P_U01
P_U02
P_U03

wyjaśnia, jakie zachowania przedsiębiorstw naruszają zasady polityki
konkurencji UE i podlegają karze, a jakie są dopuszczalne
omawia role i kompetencje organów administracji publicznej powołanych do
kontrolowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania zasad polityki
konkurencji UE na szczeblu europejskim i krajowym
poddaje krytycznemu osądowi europejskie zjawiska i procesy integracyjne
związane z aktualnie prowadzoną polityką konkurencji Unii Europejskiej w
państwach członkowskich

Udział w dyskusji, ćwiczenia
pisemne

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz organach
administracji publicznej odpowiedzialnych za świadczenie usług w ogólnym
interesie gospodarczym

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność
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może współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi w zakresie
prowadzenia badań naukowych nad prawem i polityką konkurencji

−
−
−
−
−
−

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy, ocena z pracy pisemnej
Kryteria oceniania:
✓ Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2
pkt. - kolokwium pisemne, zaliczające:
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie pracy pisemnej
przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania - ocena dobra plus,
przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych, poprawność
wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena z testu
40% oceny podsumowującej stanowi ocena pracy pisemnej
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Nie
definiuje
podstawowe pojęcia z
zakresu teorii i praktyki
polityki konkurencji Unii
Europejskiej
Nie zna ekonomicznych
zasad i prawnych
regulujących
funkcjonowanie
przedsiębiorstw
związane z prowadzoną
w państwach
członkowskich polityką
konkurencji Unii
Europejskiej

Definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu teorii i
praktyki
polityki
konkurencji
Unii
Europejskiej
zna ekonomiczne zasady
i prawne regulacje
funkcjonowania
przedsiębiorstw
związane z prowadzoną
w państwach
członkowskich polityką
konkurencji Unii
Europejskiej

Definiuje
pojęcia
z
zakresu teorii i praktyki
polityki konkurencji Unii
Europejskiej
zna ekonomiczne zasady
i prawne regulacje
funkcjonowania
przedsiębiorstw
związane z prowadzoną
w państwach
członkowskich polityką
konkurencji Unii
Europejskiej

Definiuje
dogłębnie
pojęcia z zakresu teorii i
praktyki
polityki
konkurencji
Unii
Europejskiej
zna ekonomiczne zasady
i prawne regulacje
funkcjonowania
przedsiębiorstw
związane z prowadzoną
w państwach
członkowskich polityką
konkurencji Unii
Europejskiej

P_U01
P_U02
P_U03

Nie
wyjaśnia, jakie
zachowania
przedsiębiorstw
naruszają zasady polityki
konkurencji
UE
i
podlegają karze, a jakie
są dopuszczalne
Nie omawia role i
kompetencje
organów
administracji publicznej
powołanych
do
kontrolowania
przedsiębiorstw
w
zakresie przestrzegania
zasad
polityki
konkurencji
UE
na
szczeblu europejskim i
krajowym
Nie poddaje

Wyjaśnia, w stopniu
podstawowym
jakie
zachowania
przedsiębiorstw
naruszają zasady polityki
konkurencji
UE
i
podlegają karze, a jakie
są dopuszczalne
omawia
role
i
kompetencje
organów
administracji publicznej
powołanych
do
kontrolowania
przedsiębiorstw
w
zakresie przestrzegania
zasad
polityki
konkurencji
UE
na
szczeblu europejskim i
krajowym

Wyjaśnia,
jakie
zachowania
przedsiębiorstw
naruszają zasady polityki
konkurencji
UE
i
podlegają karze, a jakie
są dopuszczalne
omawia
role
i
kompetencje
organów
administracji publicznej
powołanych
do
kontrolowania
przedsiębiorstw
w
zakresie przestrzegania
zasad
polityki
konkurencji
UE
na
szczeblu europejskim i
krajowym
poddaje krytycznemu

Wyjaśnia,
dogłębnie
jakie
zachowania
przedsiębiorstw
naruszają zasady polityki
konkurencji
UE
i
podlegają karze, a jakie
są dopuszczalne
omawia
role
i
kompetencje
organów
administracji publicznej
powołanych
do
kontrolowania
przedsiębiorstw
w
zakresie przestrzegania
zasad
polityki
konkurencji
UE
na
szczeblu europejskim i
krajowym
poddaje krytycznemu
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P_K01
P_K02

krytycznemu osądowi
europejskie zjawiska i
procesy integracyjne
związane z aktualnie
prowadzoną polityką
konkurencji Unii
Europejskiej w
państwach
członkowskich

poddaje krytycznemu
osądowi europejskie
zjawiska i procesy
integracyjne związane z
aktualnie prowadzoną
polityką konkurencji
Unii Europejskiej w
państwach
członkowskich

Nie jest przygotowany
do podjęcia pracy w
przedsiębiorstwach oraz
organach administracji
publicznej
odpowiedzialnych za
świadczenie usług w
ogólnym interesie
gospodarczym
Nie może
współpracować z
instytucjami krajowymi i
unijnymi w zakresie
prowadzenia badań
naukowych nad prawem
i polityką konkurencji

Jest przygotowany w
stopniu podstawowym
do podjęcia pracy w
przedsiębiorstwach oraz
organach administracji
publicznej
odpowiedzialnych za
świadczenie usług w
ogólnym interesie
gospodarczym
może współpracować z
instytucjami krajowymi i
unijnymi w zakresie
prowadzenia badań
naukowych nad prawem
i polityką konkurencji

osądowi europejskie
zjawiska i procesy
integracyjne związane z
aktualnie prowadzoną
polityką konkurencji
Unii Europejskiej w
państwach
członkowskich

osądowi europejskie
zjawiska i procesy
integracyjne związane z
aktualnie prowadzoną
polityką konkurencji
Unii Europejskiej w
państwach
członkowskich

Jest przygotowany do
podjęcia pracy w
przedsiębiorstwach oraz
organach administracji
publicznej
odpowiedzialnych za
świadczenie usług w
ogólnym interesie
gospodarczym
może współpracować z
instytucjami krajowymi i
unijnymi w zakresie
prowadzenia badań
naukowych nad prawem
i polityką konkurencji

jest przygotowany w
stopniu zaawansowanym
do podjęcia pracy w
przedsiębiorstwach oraz
organach administracji
publicznej
odpowiedzialnych za
świadczenie usług w
ogólnym interesie
gospodarczym
może współpracować z
instytucjami krajowymi i
unijnymi w zakresie
prowadzenia badań
naukowych nad prawem
i polityką konkurencji

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) –

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H.Beck, Warszawa 2011.
Banasiński C. red. Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta , Warszawa : "Prawo i Praktyka
Gospodarcza", 2004
Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011.
Brodecki Z. (red.), Konkurencja, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a
zaangażowaniem, Kraków 2002.
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Jankowska A., Marek M., Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H.Beck, Warszawa
2009.
Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T., Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo,
Warszawa 2010.
Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a
zaangażowaniem, Kraków : Zakamycze, 2002
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Korbutowicz T., Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2004.
Kurcz B. (red.), Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010.
Majewska-Jurczyk B., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wrocław 1998.
Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji, Difin, Warszawa 2009.
Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Oficyna Wolters
Kluwer, Warszawa 2009.
Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, Warszawa 2006.
Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 16. Wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011.
Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Warszawa 2005.
Przybyciński T., Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Warszawa 1997.
Zabłocka A., Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw, Gdańsk 2008.
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO BANKOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V / 10
Dr Łukasz Domański
Treści przedmiotu prawo finansowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

Konwersatorium prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem
kontaktowych metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa
poprzez zadawanie pytań oraz formułowanie problemów. W trakcie zajęć
prowadzący omawia poszczególne zagadnienia ze studentami na podstawie
przygotowanych materiałów (akty prawne, literatura, orzecznictwo sadowe), inicjuje
dyskusję, inspiruje do samodzielnego wypowiadania się, stosuje prezentacje
multimedialne, przedstawia kazusy i studia przypadków

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe konstrukcje prawne oraz zasady funkcjonowania sektora
bankowego w Polsce i w Unii Europejskiej.

K_W10

P_W02

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych
z zakresu prawa bankowego. Posiada podstawową uporządkowaną wiedzę w stopniu
koniecznym dla prawnika w zakresie prawa bankowego.

K_W03
K_W12

Umiejętności:
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P_U01

Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i organizacyjne z zakresu prawa
bankowego. Zna i właściwie konfrontuje rozbieżne poglądy przedstawicieli doktryny i
judykatury oraz systematyzuje i ocenia stosowane w tym zakresie argumenty.

K_U09

P_U02

Dostrzega związki pomiędzy zjawiskami występującymi na rynku bankowym. Posiada
zdolność do udzielania porad prawnych w nieskomplikowanych stanach faktycznych i
prawnych w zakresie prawa bankowego.

K_U15
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada zdolność do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami prawa bankowego
krajowego i międzynarodowego.

K_K01

P_K02

Posiada zdolność samodzielnego interpretowania aktów prawnych z zakresu prawa
bankowego

K_K07
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

KW1,2

KW3,4

Konwersatorium

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

1.
2.

Geneza bankowości
Modele systemów bankowych:
−
model monobanku socjalistycznego
−
model dwuszczeblowego systemu bankowego

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

3.
4.

Pojęcie i rodzaje banków w modelu dwuszczeblowym
Prawo bankowe i jego źródła

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

5.

Narodowy Bank Polski
−
status NBP
−
cel funkcjonowania NBP
−
organy NBP
−
funkcje NBP
−
polityka pieniężna i jej instrumenty
Banki komercyjne – pojęcie, rodzaje, zasady tworzenia
Działalność banków zagranicznych na terytorium RP
Czynności bankowe
−
pojęcie i charakter prawny czynności bankowych
−
umowa rachunku bankowego
−
umowa pożyczki
−
umowa kredytu bankowego
−
umowa gwarancji bankowej
−
akredytywa bankowa
Bankowe rozliczenia pieniężne
−
rozliczenia gotówkowe
−
rozliczenia bezgotówkowe
−
bankowość elektroniczna
Nadzór finansowy nad sektorem bankowym

KW5,6

6.
7.
8.
KW7,8

9.
KW9,10
10.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student prezentuje informacje dotyczące prawa bankowego, w szczególności
związane z istotą banku centralnego we współczesnych systemach
finansowych państw oraz w Unii Europejskiej. Wyjaśnia relacje na różnych
płaszczyznach pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi i

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
Test wiedzy, wypowiedź
ustna
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pozostałymi instytucjami funkcjonującymi na rynkach krajowych i
wspólnotowym.
Charakteryzuje
współczesne
modele
bankowości
oraz
zasady
funkcjonowania banku centralnego i wpływ, jaki wywiera ta działalność na
funkcjonowanie państwa. Omawia konstrukcje najczęściej wykorzystywane
w obrocie czynności bankowych.
Wyjaśnia status banku centralnego.

P_U01
P_U02

Umiejętności:
Student potrafi prawidłowo używać terminologii z obszaru prawa
bankowego.
Dokonuje właściwej interpretacji przepisów prawa bankowego. Analizuje
mechanizmy rządzące rynkami finansowymi.

Rozwiązanie case study,
analiza
i interpretacja aktów
prawnych

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student wykazuje świadomość konieczności uzupełniania wiedzy i
umiejętności w zakresie prawa bankowego, a także przejawia potrzebę stałego
dokształcania się w tym obszarze. Wypowiada się na temat problemów prawa
bankowego, prowadzi dyskusję, właściwie dobierając argumenty prawne i
ekonomiczne.

Obserwacja
i ocena studenta, aktywność,
udział w dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie zna i nie
prezentuje informacji
dotyczących prawa
bankowego, w
szczególności związane
z istotą banku
centralnego we
współczesnych
systemach finansowych
państw oraz w Unii
Europejskiej. Nie
wyjaśnia relacji na
różnych płaszczyznach
pomiędzy bankiem
centralnym a bankami
komercyjnymi i
pozostałymi instytucjami
funkcjonującymi na
rynkach krajowych i
wspólnotowym.
Nie charakteryzuje
współczesnych modeli
bankowości oraz zasad
funkcjonowania banku
centralnego i wpływu,
jaki wywiera ta
działalność na

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student zna i prezentuje
informacje dotyczące
prawa bankowego, w
szczególności związane
z istotą banku
centralnego we
współczesnych
systemach finansowych
państw oraz w Unii
Europejskiej.
Charakteryzuje
współczesne modele
bankowości oraz zasady
funkcjonowania banku
centralnego i wpływ, jaki
wywiera ta działalność
na funkcjonowanie
państwa.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student zna i prezentuje
kluczowe informacje
dotyczące prawa
bankowego, w
szczególności związane
z istotą banku
centralnego we
współczesnych
systemach finansowych
państw oraz w Unii
Europejskiej. Wyjaśnia
relacje na różnych
płaszczyznach pomiędzy
bankiem centralnym a
bankami komercyjnymi.
Charakteryzuje
współczesne modele
bankowości oraz zasady
funkcjonowania banku
centralnego. Wyjaśnia
status banku centralnego.

Student zna i prezentuje
bogate i różnorodne
informacje dotyczące
prawa bankowego, w
szczególności związane
z istotą banku
centralnego we
współczesnych
systemach finansowych
państw oraz w Unii
Europejskiej. Wyjaśnia
relacje na różnych
płaszczyznach pomiędzy
bankiem centralnym a
bankami komercyjnymi i
pozostałymi instytucjami
funkcjonującymi na
rynkach krajowych i
wspólnotowym.
Charakteryzuje
współczesne modele
bankowości oraz zasady
funkcjonowania banku
centralnego i wpływ, jaki
wywiera ta działalność
na funkcjonowanie
państwa. Omawia
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konstrukcje najczęściej
wykorzystywane w
obrocie czynności
bankowych.
Wyjaśnia status banku
centralnego.

funkcjonowanie
państwa. Nie omawia
konstrukcji najczęściej
wykorzystywanych w
obrocie czynności
bankowych.
Nie wyjaśnia statusu
banku centralnego.

P_U01
P_U02

Student nie potrafi
prawidłowo używać
terminologii z obszaru
prawa bankowego.
Nie dokonuje właściwej
interpretacji przepisów
prawa bankowego. Nie
analizuje mechanizmów
rządzących rynkami
finansowymi.

P_K01
P_K02

Student nie wykazuje
świadomości
konieczności
uzupełniania wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa bankowego, a
także nie przejawia
potrzeby stałego
dokształcania się w tym
obszarze. Nie
wypowiada się na temat
problemów prawa
bankowego, nie
prowadzi dyskusji, nie
właściwie dobiera
argumenty prawne i
ekonomiczne.

Student potrafi
prawidłowo używać
terminologii z obszaru
prawa bankowego.
Dokonuje właściwej
interpretacji przepisów
prawa bankowego.

Student wykazuje
świadomość
konieczności
uzupełniania wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa bankowego, a
także przejawia potrzebę
stałego dokształcania się
w tym obszarze.

Student potrafi
prawidłowo używać
terminologii z obszaru
prawa bankowego.
Dokonuje właściwej
interpretacji przepisów
prawa bankowego.
Analizuje mechanizmy
rządzące rynkami
finansowymi.

Student potrafi
prawidłowo używać
terminologii z obszaru
prawa bankowego.
Dokonuje właściwej
interpretacji przepisów
prawa bankowego.
Analizuje mechanizmy
rządzące rynkami
finansowymi i
giełdowymi.

Student wykazuje
świadomość
konieczności
uzupełniania wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa bankowego, a
także przejawia potrzebę
stałego dokształcania się
w tym obszarze.
Wypowiada się na temat
problemów prawa
bankowego.

Student wykazuje
świadomość
konieczności
uzupełniania wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa bankowego, a
także przejawia potrzebę
stałego dokształcania się
w tym obszarze.
Wypowiada się na temat
problemów prawa
bankowego, prowadzi
dyskusję, właściwie
dobierając argumenty
prawne i ekonomiczne.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do

---

---

380

prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
- Fojcik-Mastalska E. red. Prawo Bankowe, Wyd. Unw. Wrocławskiego, Wrocław, 2009
− Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
− Smykla B., Prawo bankowe, Beck, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
− Smykała B., Prawo bankowe. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2016.
Inne materiały dydaktyczne:

−

Ustawa Prawo bankowe

− Ustawa o Narodowym Banku Polskim
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROCEDURY PODATKOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/ 10
Dr hab. Monika Bogucka-Felczak
Zakres tematyczny przedmiotu prawo finansowe i prawo podatkowe

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Ćwiczenia prowadzone w sposób interaktywny i z wykorzystaniem kontaktowych
metod nauczania. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa poprzez
zadawanie pytań oraz formułowanie problemów, rozwiązują kazusy, sporządzają
decyzje
w
sprawach
wymiaru
i
poboru
podatków
i opłat lokalnych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

ma wiedzę w zakresie podstaw prawa podatkowego, zna konstrukcję normatywna
podatków i opłat lokalnych oraz władztwa podatkowego gmin

K_W02

P_W02

zna podstawowe metody tworzenia oraz interpretowania tekstów aktów prawnych
pochodzących od organów samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie prawa
podatkowego

K_W09

Umiejętności:
P_U01

potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia
zagadnienia, problemu lub oceny danej instytucji

K_U05
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P_U02

Przewiduje skutki podatkowe – zarówno dla uczestników rynku jak również budżetu
państwa - jako efekt zmian przepisów prawa podatkowego. Wykonuje proste analizy i
oceny obowiązujących rozwiązań podatkowych, uwarunkowania międzynarodowe
systemu podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowania na zachowania
podmiotów gospodarczych oraz konsumentów.

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada świadomość roli jaką odgrywają przepisy prawa podatkowego procesie
podejmowania decyzji gospodarczych.

K_K01

P_K02

Wykazuje postawę twórczą w zakresie tworzenia alternatywnych rozwiązań oraz
szacuje konsekwencje wdrożonych zmian w przestrzeni i perspektywie czasowej.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćw1

1.

Podatki i opłaty lokalne jako dochód własny gminy.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw2

2.

Pojęcie autonomii podatkowej gminy i jej granice.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw3

3.

Znaczenie fiskalne poszczególnych podatków i opłat lokalnych.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw4

4.

Podatek od nieruchomości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw5

5.

Podatek od środków transportowych.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw6

6.

Podatek rolny.

Ćw7

7.

Podatek leśny.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw8

8.

Opłata targowa.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw9

9.

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw10

10.

Opłata od posiadania psów.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw11

11.

Opłata skarbowa.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
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Ćw12

12.

Pozostałe opłaty.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Ćw13,14

13.
14.

Analiza orzecznictwa sądów w sprawach podatków i opłat lokalnych
Sporządzanie projektów decyzji podatkowej

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

P_W01
P_W02

Student prezentuje pogłębione informacje z zakresu podatków i opłat
lokalnych oraz z problematyki realizacji władztwa podatkowego przez gminy.
Omawia konstrukcję normatywną poszczególnych podatków i opłat
lokalnych z elementami podstawowego orzecznictwa w zakresie podatków i
opłat lokalnych.

Wiedza:
Praca pisemna, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Student analizuje przepisy regulujące podatki i opłaty lokalne, potrafi
wskazać na znaczenie fiskalne poszczególnych podatków i opłat lokalnych
oraz znaczenie decyzji podejmowanych przez radę gminy co do wysokości
podatków i opłat lokalnych.
Sporządza projekt decyzji podatkowej.

P_K01
P_K02

Student uzupełnia zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu podatków i opłat
lokalnych, wykazuje potrzebę dalszego dokształcania się w tym obszarze.
Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, proponuje podział zadań i realizuje
powierzone obowiązki.

Praca pisemna, rozwiązanie
case study, udział
w dyskusji

Kompetencje społeczne:
Obserwacja
i ocena zadania zespołowego,
aktywność

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: przygotowanie pracy pisemnej
− przygotowanie pracy pisemnej - ocena dostateczna,
− przygotowanie pracy pisemnej oraz znajomość literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych - ocena
dobra,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,
− przygotowanie pracy pisemnej, znajomość literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści źródłowych,
poprawność wnioskowania, kreatywność i pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie prezentuje
pogłębionych informacji
z zakresu podatków i
opłat lokalnych oraz z
problematyki realizacji
władztwa podatkowego
przez gminy.
Nie omawia konstrukcji
normatywnej
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych z elementami
podstawowego
orzecznictwa w zakresie

Student prezentuje
pogłębione informacje z
zakresu podatków i opłat
lokalnych oraz z
problematyki realizacji
władztwa podatkowego
przez gminy.
Omawia konstrukcję
normatywną
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych.

Student prezentuje
pogłębione informacje z
zakresu podatków i opłat
lokalnych oraz z
problematyki realizacji
władztwa podatkowego
przez gminy.
Omawia konstrukcję
normatywną
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych z elementami
podstawowego
orzecznictwa.

Student prezentuje
pogłębione informacje z
zakresu podatków i opłat
lokalnych oraz z
problematyki realizacji
władztwa podatkowego
przez gminy.
Omawia konstrukcję
normatywną
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych z elementami
podstawowego
orzecznictwa w zakresie
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podatków i opłat
lokalnych.

P_U01
P_U02

Student nie analizuje
przepisów regulujących
podatki i opłaty lokalne,
nie potrafi wskazać na
znaczenie fiskalne
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych oraz znaczenie
decyzji podejmowanych
przez radę gminy co do
wysokości podatków i
opłat lokalnych.
Nie sporządza projektu
decyzji podatkowej.

P_K01
P_K02

Student nie uzupełnia
zdobytej wiedzy i
umiejętności z zakresu
podatków i opłat
lokalnych, nie wykazuje
potrzeby dalszego
dokształcania się w tym
obszarze.
Aktywnie nie
uczestniczy w pracy
grupowej, nie proponuje
podziału zadań i nie
realizuje powierzonych
obowiązków.

podatków i opłat
lokalnych.
Student analizuje
przepisy regulujące
podatki i opłaty lokalne,
potrafi wskazać na
znaczenie fiskalne
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych oraz znaczenie
decyzji podejmowanych
przez radę gminy co do
wysokości podatków i
opłat lokalnych.

Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
podatków i opłat
lokalnych, wykazuje
potrzebę dalszego
dokształcania się w tym
obszarze.

Student analizuje
przepisy regulujące
podatki i opłaty lokalne,
potrafi wskazać na
znaczenie fiskalne
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych oraz znaczenie
decyzji podejmowanych
przez radę gminy co do
wysokości podatków i
opłat lokalnych.
Sporządza projekt
decyzji podatkowej.

Student analizuje
przepisy regulujące
podatki i opłaty lokalne,
potrafi wskazać na
znaczenie fiskalne
poszczególnych
podatków i opłat
lokalnych oraz znaczenie
decyzji podejmowanych
przez radę gminy co do
wysokości podatków i
opłat lokalnych.
Sporządza projekt
decyzji podatkowej. Zna
orzecznictwo i praktykę.

Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
podatków i opłat
lokalnych, wykazuje
potrzebę dalszego
dokształcania się w tym
obszarze.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej.

Student uzupełnia
zdobytą wiedzę i
umiejętności z zakresu
podatków i opłat
lokalnych, wykazuje
potrzebę dalszego
dokształcania się w tym
obszarze.
Aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej,
proponuje podział zadań
i realizuje powierzone
obowiązki.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
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−

Dauter B. (red.), Gródecka M., Grzybowski T., Prałat N., Kołtan K., Zaorski K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny,
podatek leśny, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2009.
− Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa
2012.
− Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
− Michta D., Pankrac L., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz praktyczny. Orzecznictwo, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2015.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−

Buczek A., Kowalczyk R., Serwacki J., Święch K., Prawo podatkowe. Kazusy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
Popławski M., (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2007.
− Talik A., Ciąglewicz-Miśta A., Podatki i opłaty lokalne. Projekty uchwał. Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:
− Obowiązujące akty prawne.
− Komentarze do aktów prawnych;
− Wybrane aktualne publikacje z publikatorów naukowych;
−

− Wiadomości z profesjonalnych stron internetowych.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO SPÓŁEK
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / specjalizacyjny / powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
3
V/ 10
Dr Łukasz Domański
Treści programu przedmiotu prawo cywilne i prawo gospodarcze

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

32

Studia
niestacjonarne

16

2

18

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
dyskusja

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa spółek handlowych

K_W04

P_W02

zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w formie spółek prawa handlowego

K_W15

P_W03

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości spółek prawa handlowego

K_W12

Umiejętności:
P_U01

potrafi dobrać informacje oraz dane statystyczne o znaczeniu prawnym dla analizowanego
problemu ekonomicznego

K_U01

P_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o spółkach prawa handlowego do analizy danych
ekonomicznych

K_U15

P_U03

potrafi prawidłowo posługiwać się przepisami prawa spółek handlowych

K_U06

Kompetencje społeczne:
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P_K01

ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, potrafi uzupełniać nabytą
wiedzę i doskonalić umiejętności.

K_K02

P_K02

Student posiada kompetencje właściwej interpretacji przepisów prawa spółek oraz
stosowania przepisów prawa spółek w konkretnych sytuacjach.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Ćwiczenia

Lp.

Ćw1,2

1.
2.

Pojęcie, przedmiot i źródła prawa handlowego.
Zasady prawa handlowego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw 3,4

3.
4.

Polskie prawo handlowe na tle prawa wspólnotowego.
Pojęcie działalności gospodarczej.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw 5,6

5.
6.

Zasady działalności gospodarczej i jej podejmowanie.
Zasady podejmowania działalności gospodarczej.
przedsiębiorców.

rejestracji

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw 7

7.

Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie; zasady prowadzenia spraw przez
przedsiębiorców.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01; P_K02

8.

Spółki handlowe - istota, zasady tworzenia, wspólnicy, zasady odpowiedzialności
za zobowiązania spółki: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna.
Przekształcanie i łączenie się spółek.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw 8,9
9.

Systemy

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

P_W01
P_W02
P_W03

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Student prezentuje informacje z zakresu prawa handlowego, w szczególności
dotyczące zasad funkcjonowania spółek handlowych jako najpopularniejszej,
zbiorowej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wyjaśnia różnice w strukturze, ustroju organów wewnętrznych
poszczególnych
spółek,
sprawach
majątkowo-finansowych
oraz
podatkowych aspektów wyboru formy prowadzonej działalności.
Wskazuje i omawia zasady podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Test wiedzy, wypowiedź
ustna

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Student dokonuje wyboru właściwej formy organizacyjno-prawnej dla

prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania jej w praktyce w
szczególności dokonywania czynności handlowych.

Test wiedzy

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Student doskonali oraz uzupełnia nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie
prawa spółek handlowych, a także wykazuje potrzebę stałego dokształcania

Obserwacja
i ocena studenta, udział w
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się w tym obszarze.
Wypowiada się na temat problemów prawa spółek, prowadzi dyskusję,
właściwie dobierając argumenty jurydyczne.

dyskusji

Metody weryfikacji:
Zaliczenie w formie: test wiedzy
Test wiedzy test zbudowany z 50% pytań zamkniętych i 50% otwartych. Pytania zamknięte oceniane 0-1pkt., otwarte 0-2 pkt.
− 51% poprawnych odpowiedzi na minimalną ocenę pozytywną;
− 52%-65% – cena dostateczna,
− 66%-80% – ocena dostateczna plus,
− 81%-86% – ocena dobra,
− 87%-94% – ocena dobra plus,
− 95%-100% – ocena bardzo dobra.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie zna i nie
prezentuje informacji z
zakresu prawa
handlowego, w
szczególności dotyczące
zasad funkcjonowania
spółek handlowych jako
najpopularniejszej,
zbiorowej formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.
Nie wyjaśnia różnic w
strukturze, ustroju
organów wewnętrznych
poszczególnych spółek,
sprawach majątkowofinansowych oraz
podatkowych aspektów
wyboru formy
prowadzonej
działalności.
Nie wskazuje i nie
omawia zasad
podejmowania i
wykonywania
działalności
gospodarczej

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie dokonuje
wyboru właściwej formy
organizacyjno-prawnej
dla prowadzenia
działalności
gospodarczej i
realizowania jej w
praktyce w
szczególności
dokonywania czynności
handlowych.

Student dokonuje
wyboru właściwej formy
organizacyjno-prawnej
dla prowadzenia
działalności
gospodarczej.

Student dokonuje
wyboru właściwej formy
organizacyjno-prawnej
dla prowadzenia
działalności
gospodarczej i
realizowania jej w
praktyce .

Student dokonuje
wyboru właściwej formy
organizacyjno-prawnej
dla prowadzenia
działalności
gospodarczej i
realizowania jej w
praktyce w
szczególności
dokonywania czynności
handlowych.

P_K01
P_K02

Student nie doskonali
oraz nie uzupełnia
nabytej wiedzy i
umiejętności w zakresie
prawa spółek
handlowych, a także nie

Student doskonali oraz
uzupełnia nabytą wiedzę
i umiejętności w zakresie
prawa spółek
handlowych, a także
wykazuje potrzebę

Student doskonali oraz
uzupełnia nabytą wiedzę
i umiejętności w zakresie
prawa spółek
handlowych, a także
wykazuje potrzebę

Student doskonali oraz
uzupełnia nabytą wiedzę
i umiejętności w zakresie
prawa spółek
handlowych, a także
wykazuje potrzebę

Student zna i prezentuje
informacje z zakresu
prawa handlowego, w
szczególności dotyczące
zasad funkcjonowania
spółek handlowych jako
najpopularniejszej,
zbiorowej formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.
Wyjaśnia różnice w
strukturze, ustroju
organów wewnętrznych
poszczególnych spółek,
sprawach majątkowofinansowych oraz
podatkowych.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Student zna kluczowe
informacje z zakresu
prawa handlowego, w
szczególności dotyczące
zasad funkcjonowania
spółek handlowych jako
najpopularniejszej,
zbiorowej formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.
Wyjaśnia różnice w
strukturze, ustroju
organów wewnętrznych
poszczególnych spółek,
sprawach majątkowofinansowych oraz
podatkowych aspektów
wyboru formy
prowadzonej
działalności.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:
Student posiada
wyczerpującą wiedzę
prezentuje informacje z
zakresu prawa
handlowego, w
szczególności dotyczące
zasad funkcjonowania
spółek handlowych jako
najpopularniejszej,
zbiorowej formy
prowadzenia działalności
gospodarczej.
Wyjaśnia różnice w
strukturze, ustroju
organów wewnętrznych
poszczególnych spółek,
sprawach majątkowofinansowych oraz
podatkowych aspektów
wyboru formy
prowadzonej
działalności.
Wskazuje i omawia
zasady podejmowania i
wykonywania
działalności
gospodarczej
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wykazuje potrzeby
stałego dokształcania się
w tym obszarze.
Nie wypowiada się na
temat problemów prawa
spółek, nie prowadzi
dyskusji, nie właściwie
dobiera argumenty
jurydyczne.

stałego dokształcania się
w tym obszarze.

stałego dokształcania się
w tym obszarze.
Wypowiada się na temat
problemów prawa
spółek.

stałego dokształcania się
w tym obszarze.
Wypowiada się na temat
problemów prawa
spółek, prowadzi
dyskusję, właściwie
dobierając argumenty
jurydyczne.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

30

16

Egzamin/zaliczenie

2

2

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

35

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

8

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

32 h / 1,28 ECTS

18 h / 0,72 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 h / 3 ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Udział w konsultacjach

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

−
−
−

Koch A., Napierała J., (red), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014.
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301458, C.H. Beck, Warszawa 2013.
− Zamojski Ł., Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

−

Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T., Ochrona konkurencji i konsumentów, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
− Bieniak J. i in.,, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
− Bryłowski P. , Kidyba A. , Kopaczyńska-Pieczniak K., Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
− Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck , Warszawa 2018.
− Koch A., Napierała J. red., Prawo handlowe: spółki handlowe, umowy gospodarcze, Wyd. Zakamycze, Kraków 2012.
− Koronkiewicz A., Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Inne materiały dydaktyczne:
− Komentarze do aktów prawnych,
− Komentarz do kodeksu spółek handlowych,
− Komentarz do kodeksu cywilnego.
− Wiadomości ze stron internetowych: www.mg.gov.pl, www.knf.gov.pl i inne profesjonalne strony www
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Praktyki zawodowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAKTYKI ZAWODOWE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo, studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:

PRAKTYCZNY
Prawo w biznesie
Fakultatywny / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
30
III-IV-V / 5,6,7,8,9

Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Wiedza zakresu nauk prawnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Praktyki

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

750

750

Studia
niestacjonarne

750

750

Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Zaliczenia praktyki dokonuje na podstawie dziennika praktyk opiekun praktyk z
ramienia Uczelni. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki studentom pracującym
zawodowo w oparciu o wykonywaną pracę. Zaliczenia praktyk dokonuje się na
podstawie umowy o pracę lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę –
potwierdzającego charakter wykonywanej przez studenta pracy.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna przepisy regulujące funkcjonowanie zakładu pracy, w którym odbywana jest
praktyka; zna zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk, gdzie odbywana
jest praktyka;

K_W02

P_W02

zna dokładnie zadania osób pełniących określone funkcje w strukturze zakładu pracy i
ich wzajemne powiązania; zna rodzaje funkcjonujących na miejscu pracy dokumentów
i sposoby ich wypełniania; posiada znajomość zagadnień z zakresu administracji.

K_W14

Umiejętności:
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P_U01

potrafi przygotować stanowisko pracy; umie korzystać z zasobów przedsiębiorstwa
niezbędnych do wykonywania pracy; potrafi rozwiązywać problemy i zadania związane
z wykonywaną pracą;

K_U03
K_U15

P_U02

potrafi nie tylko obserwować, ale także w miarę możliwości czynnie brać udziału w
codziennych pracach wykonywanych przez specjalistów ze swojej dziedziny; potrafi
zastosować w praktyce uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz wdrożyć zdobyte umiejętności
w praktyce.

K_U07
K_U10

Kompetencje społeczne:

P_K01

jest świadom konieczności identyfikacji własnych mocnych i słabych stron celem ich
dalszego doskonalenia; jest przygotowany do pracy zespołowej, angażuje się w
rozwiązywanie problemów, ma świadomość wagi zachowania w sposób profesjonalny;
widzi sens aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych; docenia potrzebę
wymiany informacji i dzielenia się wiedzą; ma zdolność komunikowania się z
otoczeniem i wyrażania swoich sądów w zakresie realizowanych prac w zakładzie pracy;

K_K03

P_K02

jest odpowiedzialny za podjęte działania (tak indywidualne, jak i grupowe); jest otwarty
na poglądy innych; postrzega wzajemne relacje między praktykantem a pozostałymi
pracownikami.

K_K06
K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Praktyki:
1.
2.

Pr1

3.
4.
5.

Pr2

6.
7.

Pr3

8.
9.

Pr4

10.

11.
Pr5

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

zapoznać się z organizacją pracy oraz celami i zadaniami instytucji, w której
odbywa praktyki,
zapoznać się z dokumentacją obowiązującą w instytucji, oraz poznać zasady jej
prowadzenia,
zapoznać się z zasadami funkcjonowania i stosowanymi w instytucji metodami,
formami i środkami pracy,
współdziałać z pracownikami instytucji oraz współtworzyć z nimi dobrą
atmosferę pracy,
wyrabiać nawyki właściwej kultury pracy zespołowej i przygotowywać się do
samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych,
wyrabiać poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane
rozstrzygnięcia prawne,
aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu instytucji i wykonywać merytoryczne
polecenia Opiekuna Praktyk w jednostce przyjmującej
samodzielnie wykonywać zadania zaplanowane w programie praktyk oraz
powierzone przez Opiekuna Praktyk z ramienia instytucji przyjmującej,
obserwować organizację i zasady pracy w instytucji, ze szczególnym
uwzględnieniem roli pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie zadań
prawnych,
asystować Opiekunowi Praktyk (lub innemu wyznaczonemu pracownikowi)
podczas wykonywania zadań zawodowych i wspólnie z nim lub samodzielnie
realizować powierzone zadania zgodnie z zaleceniami Opiekuna
uczestniczyć w realizacji projektu zawodowego zgodnie z nabytymi
kompetencjami, pod nadzorem Opiekuna Praktyk z ramienia instytucji, w której
student odbywa praktyki.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02
P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Student konfrontuje wiedzę akademicką z praktyczną stroną działalności
poszczególnych działów oraz kulturą organizacyjną danej organizacji, oraz

obserwacja pracy studenta,
wpis do dziennika praktyk /

392

P_W02

praktycznymi aspektami stosowania przepisów danej gałęzi prawa.
Weryfikuje w sytuacji zawodowej wiedzę teoretyczną uzyskaną w trakcie
pierwszych dwóch lat studiów, charakteryzuje systemy zarządzania oraz
specyfikę pracy na różnych stanowiskach w danej organizacji.

praca zawodowa

Umiejętności:

P_U01
P_U02

Student zdobywa kwalifikacje przygotowujące do pracy zawodowej – do
realizacji zadań wynikających z roli zawodowej absolwenta kierunku: prawo,
poprzez: kształtowanie nawyków i umiejętności zawodowych studenta
praktykanta, poszerzanie wiedzy o praktyczne aspekty, kształtowanie
umiejętności kooperacji i radzenia sobie w nietypowych sytuacjach
zawodowych (jak konflikty itp.), kształtowanie postaw etycznych,
obserwację przez studenta warsztatu pracy specjalistów oraz analizę ich
codziennych obowiązków i podejmowanych decyzji.

obserwacja pracy studenta,
wpis do dziennika praktyk /
praca zawodowa

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02

Student samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę i umiejętności prawnicze
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Student posiada podstawy do
kontynuacji nauki samodzielnie lub w formach zorganizowanych.
Aktywnie uczestnicy w grupach, organizacjach i instytucjach wykonując
zawód związany ze stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje problemy badawcze, jest kreatywny w poszukiwaniach
informacji i sposobów rozwiązywania problemów.

obserwacja pracy studenta,
wpis do dziennika praktyk /
praca zawodowa

Metody weryfikacji:
Zajęcia praktyczne, szkolenie na stanowiskach pracy, obserwacja wykonywanej pracy przez pracowników działów prawnych.
Studenci kierunku: prawo, mogą odbywać praktyki zawodowe w następujących jednostkach:
a) w instytucjach, urzędach i organizacjach, kancelariach prawnych, organach wymiaru sprawiedliwości z którymi
Uczelnia już podpisała porozumienia;
b) w instytucjach, które student znajdzie samodzielnie, np. poza siedzibą Wydziału – we własnym miejscu zamieszkania.
Student może sam wskazać instytucję, w której zamierza odbyć praktykę, lub może skorzystać z pośrednictwa opiekuna praktyk
z ramienia Uczelni. Miejsce praktyk wymaga akceptacji Uczelni.
Praktyki powinny odbywać się w instytucjach związanych z działalnością wpisującą się w kierunek Prawo, czyli
w jednostkach i zakładach administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej, przede wszystkim w urzędach miasta lub
gminy, urzędach wojewódzkich, zakładach administracji publicznej, urzędach i izbach skarbowych, agencjach rozwoju
regionalnego, kancelariach prawnych, organach wymiaru sprawiedliwości oraz innych podmiotach publicznych i
przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

P_W01
P_W02

Student nie konfrontuje
wiedzy akademickiej z
praktyczną stroną
działalności
poszczególnych działów
oraz kulturą
organizacyjną danej
organizacji, oraz
praktycznymi aspektami
stosowania przepisów
danej gałęzi prawa.
Nie potrafi i nie
weryfikuje w sytuacji
zawodowej wiedzy
teoretycznej uzyskanej w
trakcie pierwszych lat
studiów, nie
charakteryzuje systemu

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Student konfrontuje
wiedzę akademicką z
praktyczną stroną
działalności
poszczególnych działów
oraz kulturą
organizacyjną danej
organizacji, oraz
praktycznymi aspektami
stosowania przepisów
danej gałęzi prawa.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

Student konfrontuje
wiedzę akademicką z
praktyczną stroną
działalności
poszczególnych działów
oraz kulturą
organizacyjną danej
organizacji, oraz
praktycznymi aspektami
stosowania przepisów
danej gałęzi prawa.
Weryfikuje w sytuacji
zawodowej wiedzę
teoretyczną uzyskaną w
trakcie pierwszych
dwóch lat studiów.

Student konfrontuje
wiedzę akademicką z
praktyczną stroną
działalności
poszczególnych działów
oraz kulturą
organizacyjną danej
organizacji, oraz
praktycznymi aspektami
stosowania przepisów
danej gałęzi prawa.
Weryfikuje w sytuacji
zawodowej wiedzę
teoretyczną uzyskaną w
trakcie pierwszych
dwóch lat studiów,
charakteryzuje systemy
zarządzania oraz
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zarządzania oraz
specyfikę pracy na
różnych stanowiskach w
danej organizacji.

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Student nie zdobywa
kwalifikacji
przygotowujących do
pracy zawodowej – do
realizacji zadań
wynikających z roli
zawodowej absolwenta
kierunku: prawo,
poprzez: kształtowanie
nawyków i umiejętności
zawodowych studenta
praktykanta, poszerzanie
wiedzy
o praktyczne aspekty,
kształtowanie
umiejętności kooperacji i
radzenia sobie w
nietypowych sytuacjach
zawodowych (jak
konflikty itp.),
kształtowanie postaw
etycznych, obserwację
przez studenta warsztatu
pracy specjalistów oraz
analizę ich codziennych
obowiązków i
podejmowanych decyzji.
Student nie potrafi
samodzielnie i
krytycznie uzupełniać
wiedzy i umiejętności
prawniczych
poszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny.
Student nie posiada
podstawy do kontynuacji
nauki samodzielnie lub
w formach
zorganizowanych.
Aktywnie nie uczestnicy
w grupach,
organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Nie dostrzega i nie
formułuje problemów
badawczych, nie jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

specyfikę pracy na
różnych stanowiskach w
danej organizacji.

Student zdobywa
kwalifikacje
przygotowujące do pracy
zawodowej – do
realizacji zadań
wynikających z roli
zawodowej absolwenta
kierunku: prawo,
poprzez: kształtowanie
nawyków i umiejętności
zawodowych studenta
praktykanta, poszerzanie
wiedzy
o praktyczne aspekty,
kształtowanie
umiejętności kooperacji i
radzenia sobie w
nietypowych sytuacjach
zawodowych (jak
konflikty itp.),
kształtowanie postaw
etycznych, obserwację
przez studenta warsztatu
pracy specjalistów.

Student samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do kontynuacji
nauki samodzielnie lub
w formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestnicy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.

Student zdobywa
kwalifikacje
przygotowujące do pracy
zawodowej – do
realizacji zadań
wynikających z roli
zawodowej absolwenta
kierunku: prawo,
poprzez: kształtowanie
nawyków i umiejętności
zawodowych studenta
praktykanta, poszerzanie
wiedzy
o praktyczne aspekty,
kształtowanie
umiejętności kooperacji i
radzenia sobie w
nietypowych sytuacjach
zawodowych (jak
konflikty itp.),
kształtowanie postaw
etycznych, obserwację
przez studenta warsztatu
pracy specjalistów oraz
analizę ich codziennych
obowiązków i
podejmowanych decyzji.

Student zdobywa
kwalifikacje
przygotowujące do pracy
zawodowej – do
realizacji zadań
wynikających z roli
zawodowej absolwenta
kierunku: prawo,
poprzez: kształtowanie
nawyków i umiejętności
zawodowych studenta
praktykanta, poszerzanie
wiedzy
o praktyczne aspekty,
kształtowanie
umiejętności kooperacji i
radzenia sobie w
nietypowych sytuacjach
zawodowych (jak
konflikty itp.),
kształtowanie postaw
etycznych, obserwację
przez studenta warsztatu
pracy specjalistów oraz
analizę ich codziennych
obowiązków i
podejmowanych decyzji.

Student samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do kontynuacji
nauki samodzielnie lub
w formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestnicy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze, jest
kreatywny.

Student samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do kontynuacji
nauki samodzielnie lub
w formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestnicy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze, jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
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Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)

750

750

Egzamin/zaliczenie

---

---

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

---

---

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

---

---

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

750 h / 30 ECTS

750 h / 30 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

750 h / 30 ECTS

750 h / 30 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

750 h / 30 ECTS

750 h / 30 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

---

---

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−
NIE DOTYCZY
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
NIE DOTYCZY
Inne materiały dydaktyczne:
− REGULAMIN PRAKTYK
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Moduł przygotowujący do pracy dyplomowej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROSEMINARIUM
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo/studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Obowiązkowy
3
IV/7
dr Agata Kołodziejska
Treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Proseminar
ium

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

30

Studia
niestacjonarne

16

16

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Proseminarium

Zajęcia w grupach, dyskusja kwestii wymogów i wytycznych pisania pracy
magisterskiej

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna reguły wykładni przepisów prawa

K_W02

P_W02

ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych,
odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy
w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych
instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych

K_W03

P_W03

ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze prawa instytucji prawa
materialnego oraz procesowego

K_W11
K_W12

Umiejętności:
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P_U01

potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową wiedzą
z zakresu nauki o prawie oraz podstawową wiedzą ekonomiczną
i pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w zakresie nauk
prawnych

K_U02

P_U02

potrafi prognozować przebieg procesów i zjawisk prawnych oraz ekonomicznych z
wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk
o prawie

K_U05

P_U03

potrafi przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz
praktyki w naukach o prawie

K_U07
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Proseminarium:

1.

Przedstawienie ogólnych zasad współpracy studentów z promotorem, przede
wszystkim zakresu odpowiedzialności za realizowane zadania cząstkowe i
osiągnięcie celu końcowego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
K_K01

2.

Ekonomia czasu – przygotowanie studentów do sporządzenia własnego
harmonogramu zadań oraz realnych terminów ich realizacji.
Omówienie warunków pisania pracy magisterskiej.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
K_K01

4.
5.

Przedstawienie zasad i sposobów prowadzenia badań empirycznych.
Prezentacja ogólnych zasad doboru literatury, gromadzenia jej z różnorodnych
źródeł oraz korzystania z niej w sposób selektywny i krytyczny.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
K_K01

6.

Reguły formułowania naukowych problemów badawczych.
konstruowania tematu pracy magisterskiej.
Problemy i hipotezy badawcze – metodologia badań empirycznych.
Próba postawienia problemu do określonego zagadnienia naukowego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
K_K01

Pr1

Pr2,3
3.

Pr4

Pr5

7.
8.

Pr11

Próba

10.
11.

Opracowanie ogólnej struktury pracy (schemat, spis treści, zawartość
poszczególnych rozdziałów).
Przygotowanie szczegółowej koncepcji pracy.
Przedstawienie rezultatów prowadzonych przez siebie studiów teoretycznych
oraz badań empirycznych, wskazanie na ich podstawie kierunki dalszych
poszukiwań badawczych w wybranym zakresie.

12.

Dokonanie wyboru promotora pracy magisterskiej.

9.
Pr6,7

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
K_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
K_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01
P_W02

Student charakteryzuje zasady warsztatu pisarskiego: korzystanie ze źródeł,
sporządzanie przypisów, odsyłaczy, wykazów wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Przygotowanie do pisania
pracy magisterskiej
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P_W03

P_U01
P_U02

Zna wytyczne i wymogi do stosowania przy pisaniu pracy magisterskiej.
Umiejętności:
Student biegle posługuje się warsztatem przygotowywania i pisania prac
naukowych, a w szczególności: dobiera i gromadzi literaturę z
wykorzystaniem źródeł tradycyjnych (biblioteki) oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe bazy danych), określa obszar zainteresowań oraz
formułuje temat pracy magisterskiej na podstawie znajomości literatury,
stawia problem oraz hipotezy badawcze.

Przygotowanie do pisania
pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student posiada umiejętności efektywnego zarządzania czasem i
organizacji pracy badawczej, a w szczególności: planowania,
stawiania celów odległych i krótkoterminowych, przestrzegania
wyznaczonych terminów, kontroli własnego czasu, systematyczności
w wykonywaniu poszczególnych zadań, samodyscypliny.

Przygotowanie do pisania
pracy magisterskiej

Metody weryfikacji:
Dokonanie wyboru promotora.
Egzamin ustny jako sprawdzian wiedzy:
− wypowiedzi niesamodzielne, odtwórcze, stereotypowe sądy, zakłócenia w kompozycji i spójności wypowiedzi – ocena
dostateczna,
− powierzchowne odpowiedzi na pytanie, dopuszczalne nieliczne błędy rzeczowe, spłycenie interpretacji tekstu – ocena
dostateczna plus,
− odpowiedź na pytanie z dopuszczalnymi niewielkimi usterkami merytorycznymi, strukturalnymi i językowymi – ocena
dobra,
− pełna i bezbłędna odpowiedź na pytania z wykorzystaniem trzech kryteriów – kryterium merytorycznego, strukturalnego
i językowego – ocena bardzo dobra,
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student potrafi:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student potrafi:

Ocena bardzo dobra
Student potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03

Student nie
charakteryzuje zasady
warsztatu pisarskiego:
korzystanie ze źródeł,
sporządzanie przypisów,
odsyłaczy, wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Student charakteryzuje
podstawowe zasady
warsztatu pisarskiego:
korzystanie ze źródeł,
sporządzanie przypisów,
odsyłaczy, wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Student charakteryzuje
zasady warsztatu
pisarskiego: korzystanie
ze źródeł, sporządzanie
przypisów, odsyłaczy,
wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Student charakteryzuje
dogłębnie zasady
warsztatu pisarskiego:
korzystanie ze źródeł,
sporządzanie przypisów,
odsyłaczy, wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

P_U01
P_U02
P_U03

Student nie posługuje się
warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności: nie
dobiera i nie gromadzi
literatury z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), nie
określa obszaru
zainteresowań oraz nie
formułuje tematu pracy
dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, nie stawia
problemu oraz hipotezy
badawcze.

Student posługuje się
warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności:
dobiera i gromadzi
literaturę z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), określa
obszar zainteresowań
oraz formułuje temat
pracy dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, stawia
problem oraz hipotezy
badawcze.

Student zaawansowanie
posługuje się warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności:
dobiera i gromadzi
literaturę z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), określa
obszar zainteresowań
oraz formułuje temat
pracy dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, stawia
problem oraz hipotezy
badawcze.
Dobiera metody do

Student biegle posługuje
się warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności:
dobiera i gromadzi
literaturę z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), określa
obszar zainteresowań
oraz formułuje temat
pracy dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, stawia
problem oraz hipotezy
badawcze.
Dobiera metody do
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Nie dobiera metody do
planowanych badań oraz
nie umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.

P_K01

Student nie posiada
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i
organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Nie potrafi samodzielnie
i krytycznie uzupełniać
wiedzy i umiejętności
prawniczych
poszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny.
Student nie posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie nie
uczestniczy w grupach,
organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.

Student posiada
podstawowe
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i
organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.

planowanych badań oraz
umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.

planowanych badań oraz
umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.
Analizuje i krytycznie
ocenia teorie i koncepcje
w świetle prowadzonych
przez siebie badań.
Prezentuje własne
sugestie i pomysły,
popierając je
rozbudowaną
argumentacją odnoszącą
się do wybranych
perspektyw
teoretycznych i
poglądów różnych
autorów.

Student posiada
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i
organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze, jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

Student posiada
pogłębione umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i
organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze, jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

30

16

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

45

59

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75 h / 3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

30 h / 1,2 ECTS

16 h / 0,64 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

/

/

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

/

/

75 h / 3 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Literatura zgodna z kierunkiem/profilem wybranym przez studenta
Inne materiały dydaktyczne: -
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Prawo/studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Punkty ECTS
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

PRAKTYCZNY
Nie dotyczy
Fakultatywny / powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
20
seminarium IV-V/ 8-10
dr hab. Monika Bogucka-Felczak
dr Agata Kołodziejska
dr Waldemar Szymański
Treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

90

90

Studia
niestacjonarne

48

48

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Seminarium

Metody dydaktyczne
Zajęcia w grupach seminaryjnych

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

zna reguły wykładni przepisów prawa

K_W02

P_W02

ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych,
odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy
w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych
instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych

K_W03

P_W03

ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje
społeczne

K_W04

P_W04

ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich
elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

K_W09
K_W16

401

P_W05

ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze prawa instytucji prawa
materialnego oraz procesowego

K_W11
K_W12

Umiejętności:

P_U01

potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową wiedzą
z zakresu nauki o prawie oraz podstawową wiedzą ekonomiczną
i pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w zakresie nauk
prawnych

K_U02

P_U02

potrafi prognozować przebieg procesów i zjawisk prawnych oraz ekonomicznych z
wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk
o prawie

K_U05

P_U03

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

K_U01

P_U04

potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu elementarnych
zagadnień w obrębie kierunku prawo z wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz
innych źródeł

K_U16

P_U05

potrafi przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz
praktyki w naukach o prawie

K_U07
K_U16

Kompetencje społeczne:
P_K01

potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

K_K01

P_K02

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu prostych projektów społecznych w tym prawnych
z
uwzględnieniem
zdobytej
wiedzy
w
zakresie
nauk
o
prawie
i administracji

K_K05
K_K08

P_K03

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Seminarium:

1.
Sem1

2.
Sem2,3
3.

Sem4

4.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów uczenia
się

Przedstawienie ogólnych zasad współpracy studentów z promotorem, przede
wszystkim zakresu odpowiedzialności za realizowane zadania cząstkowe i
osiągnięcie celu końcowego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Ekonomia czasu – przygotowanie studentów do sporządzenia własnego
harmonogramu zadań oraz realnych terminów ich realizacji.
Omówienie warunków pisania pracy magisterskiej.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Przedstawienie zasad i sposobów prowadzenia badań empirycznych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;

402

P_K03; P_K04;
P_K05

Sem5

5.

6.
Sem6,7
7.

Sem8

8.

9.
Sem9,10
10.

11.
Sem11

Sem12

Sem13

12.

13.

Prezentacja ogólnych zasad doboru literatury, gromadzenia jej z różnorodnych
źródeł oraz korzystania z niej w sposób selektywny i krytyczny.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Reguły formułowania naukowych problemów badawczych.
konstruowania tematu pracy magisterskiej.
Problemy i hipotezy badawcze – metodologia badań empirycznych.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Próba

Próba postawienia problemu do określonego zagadnienia naukowego.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Opracowanie ogólnej struktury pracy (schemat, spis treści, zawartość
poszczególnych rozdziałów).
Przygotowanie szczegółowej koncepcji pracy.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Przedstawienie rezultatów prowadzonych przez siebie studiów teoretycznych
oraz badań empirycznych, wskazanie na ich podstawie kierunki dalszych
poszukiwań badawczych w wybranym zakresie.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Przedstawienie i analiza poszczególnych części pracy.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
P_K03; P_K04;
P_K05

Opracowanie merytoryczne i formalne całości pracy.

P_W01; P_W02;
P_W03; P_W04;
P_W05; P_U01;
P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02;
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P_K03; P_K04;
P_K05
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty
uczenia się

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

Student charakteryzuje zasady warsztatu pisarskiego: korzystanie ze źródeł,
sporządzanie przypisów, odsyłaczy, wykazów wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Umiejętności:
Student biegle posługuje się warsztatem przygotowywania i pisania prac
naukowych, a w szczególności: dobiera i gromadzi literaturę z
wykorzystaniem źródeł tradycyjnych (biblioteki) oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe bazy danych), określa obszar zainteresowań oraz
formułuje temat pracy magisterskiej na podstawie znajomości literatury,
stawia problem oraz hipotezy badawcze.
Dobiera metody do planowanych badań oraz umiejętnie z nich korzysta
podczas realizacji badań.
Analizuje i krytycznie ocenia teorie i koncepcje w świetle prowadzonych
przez siebie badań.
Prezentuje własne sugestie i pomysły, popierając je rozbudowaną
argumentacją odnoszącą się do wybranych perspektyw teoretycznych i
poglądów różnych autorów.
Przestrzega zasad etyki zawodowej zarówno podczas prowadzonych badań,
jak i wykorzystywania różnych źródeł wiedzy w pracy magisterskiej.

Przygotowanie pracy
magisterskiej

Przygotowanie pracy
magisterskiej

Kompetencje społeczne:

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
P_K05

Student posiada umiejętności efektywnego zarządzania czasem i organizacji
pracy badawczej, a w szczególności: planowania, stawiania celów odległych
i krótkoterminowych, przestrzegania wyznaczonych terminów, kontroli
własnego czasu, systematyczności w wykonywaniu poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę i umiejętności prawnicze
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Student posiada podstawy do
kontynuacji nauki samodzielnie lub w formach zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach i instytucjach wykonując
zawód związany ze stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje problemy badawcze, jest kreatywny w poszukiwaniach
informacji i sposobów rozwiązywania problemów.

Przygotowanie pracy
magisterskiej

Metody weryfikacji:
Przyjęcie pracy dyplomowej na ocenę pozytywną
Egzamin dyplomowy oraz: ustny sprawdzian wiedzy:
− wypowiedzi niesamodzielne, odtwórcze, stereotypowe sądy, zakłócenia w kompozycji i spójności wypowiedzi – ocena
dostateczna,
− powierzchowne odpowiedzi na pytanie, dopuszczalne nieliczne błędy rzeczowe, spłycenie interpretacji tekstu – ocena
dostateczna plus,
− odpowiedź na pytanie z dopuszczalnymi niewielkimi usterkami merytorycznymi, strukturalnymi i językowymi – ocena
dobra,
− pełna i bezbłędna odpowiedź na pytania z wykorzystaniem trzech kryteriów – kryterium merytorycznego, strukturalnego
i językowego – ocena bardzo dobra,
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Efekty

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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uczenia się

Student nie potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

Student potrafi:

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

Student nie
charakteryzuje zasady
warsztatu pisarskiego:
korzystanie ze źródeł,
sporządzanie przypisów,
odsyłaczy, wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Student charakteryzuje
zasady warsztatu
pisarskiego: korzystanie
ze źródeł, sporządzanie
przypisów, odsyłaczy,
wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Student charakteryzuje
zasady warsztatu
pisarskiego: korzystanie
ze źródeł, sporządzanie
przypisów, odsyłaczy,
wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

Student charakteryzuje
zasady warsztatu
pisarskiego: korzystanie
ze źródeł, sporządzanie
przypisów, odsyłaczy,
wykazów
wykorzystanych źródeł,
sporządzania tabel, itd.

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

Student nie posługuje się
warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności: nie
dobiera i nie gromadzi
literatury z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), nie
określa obszaru
zainteresowań oraz nie
formułuje tematu pracy
dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, nie stawia
problemu oraz hipotezy
badawcze.
Nie dobiera metody do
planowanych badań oraz
nie umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.
Nie analizuje i
krytycznie nie ocenia
teorii i koncepcji w
świetle prowadzonych
przez siebie badań.
Nie prezentuje własnych
sugestii i pomysłów, nie
popiera ich rozbudowaną
argumentacją odnoszącą
się do wybranych
perspektyw
teoretycznych i
poglądów różnych
autorów.
Nie przestrzega zasad
etyki zawodowej
zarówno podczas
prowadzonych badań,
jak i wykorzystywania
różnych źródeł wiedzy w
pracy dyplomowej.

Student biegle posługuje
się warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności:
dobiera i gromadzi
literaturę z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), określa
obszar zainteresowań
oraz formułuje temat
pracy dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, stawia
problem oraz hipotezy
badawcze.
Dobiera metody do
planowanych badań oraz
umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.
Analizuje i krytycznie
ocenia teorie i koncepcje
w świetle prowadzonych
przez siebie badań.
Prezentuje własne
sugestie i pomysły,
popierając je
rozbudowaną
argumentacją odnoszącą
się do wybranych
perspektyw
teoretycznych i
poglądów różnych
autorów.
Przestrzega zasad etyki
zawodowej zarówno
podczas prowadzonych
badań, jak i
wykorzystywania
różnych źródeł wiedzy w
pracy dyplomowej.

Student biegle posługuje
się warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności:
dobiera i gromadzi
literaturę z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), określa
obszar zainteresowań
oraz formułuje temat
pracy dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, stawia
problem oraz hipotezy
badawcze.
Dobiera metody do
planowanych badań oraz
umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.
Analizuje i krytycznie
ocenia teorie i koncepcje
w świetle prowadzonych
przez siebie badań.
Prezentuje własne
sugestie i pomysły,
popierając je
rozbudowaną
argumentacją odnoszącą
się do wybranych
perspektyw
teoretycznych i
poglądów różnych
autorów.
Przestrzega zasad etyki
zawodowej zarówno
podczas prowadzonych
badań, jak i
wykorzystywania
różnych źródeł wiedzy w
pracy dyplomowej.

P_K01
P_K02
P_K03

Student nie posiada
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i

Student posiada
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i

Student posiada
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i

Student biegle posługuje
się warsztatem
przygotowywania i
pisania prac naukowych,
a w szczególności:
dobiera i gromadzi
literaturę z
wykorzystaniem źródeł
tradycyjnych (biblioteki)
oraz wirtualnych
(elektroniczne naukowe
bazy danych), określa
obszar zainteresowań
oraz formułuje temat
pracy dyplomowej na
podstawie znajomości
literatury, stawia
problem oraz hipotezy
badawcze.
Dobiera metody do
planowanych badań oraz
umiejętnie z nich
korzysta podczas
realizacji badań.
Analizuje i krytycznie
ocenia teorie i koncepcje
w świetle prowadzonych
przez siebie badań.
Prezentuje własne
sugestie i pomysły,
popierając je
rozbudowaną
argumentacją odnoszącą
się do wybranych
perspektyw
teoretycznych i
poglądów różnych
autorów.

Student posiada
umiejętności
efektywnego
zarządzania czasem i
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P_K04
P_K05

organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Nie potrafi samodzielnie
i krytycznie uzupełniać
wiedzy i umiejętności
prawniczych
poszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny.
Student nie posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie nie
uczestniczy w grupach,
organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Nie dostrzega i nie
formułuje problemu
badawczego, nie jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.

organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze, jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

organizacji pracy
badawczej, a w
szczególności:
planowania, stawiania
celów odległych i
krótkoterminowych,
przestrzegania
wyznaczonych
terminów, kontroli
własnego czasu,
systematyczności w
wykonywaniu
poszczególnych zadań,
samodyscypliny.
Samodzielnie i
krytycznie uzupełnia
wiedzę i umiejętności
prawnicze poszerzone o
wymiar
interdyscyplinarny.
Student posiada
podstawy do
kontynuacji nauki
samodzielnie lub w
formach
zorganizowanych.
Aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach i
instytucjach wykonując
zawód związany ze
stosowaniem prawa.
Dostrzega i formułuje
problemy badawcze, jest
kreatywny w
poszukiwaniach
informacji i sposobów
rozwiązywania
problemów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

90

48

Udział w konsultacjach

---

---

Projekt / esej

---

---

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych (PWS)

400

442

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria)
Egzamin/zaliczenie

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

500 h / 20 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

90 h / 3,6 ECTS

48 h /1,92 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem

500 h / 20 ECTS

500 h / 20 ECTS

500 h / 20 ECTS
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zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

/

/

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
−

Gierz W., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik metodyczny, WSTiHG - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa , Gdańsk
2018.
− Literatura przedmiotu zgodna z tematyką przygotowywanej pracy.
− Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer 2012.
− Zenderowski R., Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej,
CeDeWu, Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
−
−
−
−

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 2018.
Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Poznań 2018.
− Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001.
− Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005.
Inne materiały dydaktyczne:
− Literatura przedmiotu zgodna z tematyką przygotowywanej pracy.
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