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dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

dr Joanna Markiewicz-Stanny;
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
I

30

2

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
I

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przedmiot ma wprowadzić studenta w podstawową siatkę pojęciową prawa i
prawoznawstwa, zapoznając go z podstawowymi kategoriami języka prawnego i
prawniczego. Celem zajęć z tego przedmiotu jest wyposażenie studenta w aparaturę
pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów prawniczych.
Poznanie podstawowych pojęć z zakresu prawa i systemów prawnych funkcjonujących w
stosunkach społecznych; zdobycie umiejętności wykorzystania aparatu pojęciowego
prawa do wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych w instytucjach państwowych,
rozumienie zagrożeń nie przestrzegania norm prawnych; zdobycie umiejętności analizy
przepisów prawnych w stosunkach obywatel-państwo; zdobycie umiejętności korzystania
z przepisów prawnych w życiu indywidualnym i społecznym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wykształcenie na poziomie szkoły średniej
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
Pojęcie państwa, jego elementy.
2.
Teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy
społecznej.
3.
Pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji
suwerenności we współczesnym państwie.
4.
Pojęcie państwa prawnego i jego elementy.
5.
Formy państwa, jedność i podział władzy państwowej.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Terytorialna organizacja państwa.
Pojęcie i klasyfikacja organów państwowych.
Podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy
organizowania się ludzi i ich relacje z państwem.
Pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje.
Wewnętrzna struktura systemu prawnego.
Pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka.
Pojęcie mocy prawnej i obowiązującej.
Pojęcie i elementy normy prawnej.
Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych.
Kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania.
Pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje.
Pojęcie stosunku prawnego – jego elementy i rodzaje.
Wykładnia prawa – jej rodzaje i metody, stosowanie i przestrzeganie prawa.

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W06
S1A_W07
S1A_W09

Egzamin, test wiedzy

definiuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia
z zakresu wstępu do prawoznawstwa

wykład,
wykład
problemowy

rozwiązuje podstawowe problemy z
zakresu podstaw prawoznawstwa,
porównuje, klasyfikuje główne pojęcia ze
wstępu do prawoznawstwa

K_U01
K_U08
S1A_U01
S1A_U05

Zadania problemowe kolokwium
pytania otwarte

ćwiczenia

wykazuje gotowość samodzielnego
uzupełniania wiedzy, sprawność
komunikowania i umiejętność
współdziałania z innymi członkami
zespołu

K_K01
K_K05
S1A_K01
S1A_K05

Praca zespołowa, grupowe
rozwiązywanie kazusów ,
prowadzenie dyskusji i
argumentacji

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Ćwiczenia zaliczenie na ocenę w formie kolokwium pytania otwarte, aktywny
udział w zajęciach.
Wykład egzamin (E) obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
Egzamin w formie testu wiedzy.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskaną z ćwiczeń i zaliczonego
egzaminu końcowego.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

73

49

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

52

76
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Łącznie

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

3

Łącznie

5

5

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Stawecki, T., Winczorek P., Wstęp do Prawoznawstwa, C.H.Beck Warszawa
1999.
2. Morawski, L., Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań, wiele wydań.
2. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań
3. Dybowski M. (2005): Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały
do ćwiczeń. Ars Boni et Aequi.
4. Jabłońska - Bonca J. (2007): Wstęp do nauk prawnych. Ars Boni et Aequi.
5. Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk St., Pulka Z. (2012):
Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. LexisNexis.
6. Jablońska-Bonca J. (2008): Wprowadzenie do prawa. Introduction to law.
LexisNexis.
7. Wronkowska S. (2007): Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego.
Oficyna a Wolters Kluwer business.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

P
PR
RA
AW
WO
OK
KO
ON
NS
STTY
YTTU
UC
CY
YJJN
NE
E
K od p r ze dm io tu : 10.6-WX-ADM-PK
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
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dr Justyna Węgrzyn

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
I

30

2

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
I

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i instytucjami prawa
konstytucyjnego. Student powinien: rozumieć znaczenie zasad ustroju; rozróżnić
akty prawa powszechnie obowiązującego od aktów kierownictwa wewnętrznego;
znać instytucje demokracji bezpośredniej; znać podstawowe elementy prawa
wyborczego; znać organy państwowe i ich kompetencje.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym
Zasady ustroju
Demokracja bezpośrednia
Demokracja pośrednia
Władza ustawodawcza
Władza wykonawcza
Władza sądownicza
Samorząd terytorialny
Ćwiczenia:
Zagadnienia wprowadzające
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Źródła prawa konstytucyjnego (akty prawa powszechnie obowiązującego i akty
wewnętrznie obowiązujące)
 Konstytucja
 Ustawa
 Umowy międzynarodowe
 Rozporządzenia (rozporządzenia z mocą ustawy)
 Akty prawa miejscowego
 Akty prawa wewnętrznie obowiązującego
 Obywatelstwo
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny
Dyskusja
Praca w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W04
K_W06
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W09

Wykład - egzamin
Ćwiczenia- kolokwium
Wykład - egzamin
Ćwiczenia – kolokwium

Potrafi posługiwać się klasyfikacją
praw i scharakteryzować system
źródeł prawa w Polsce

K_U02
K_U08
S1A_U02
S1A_U05

Wykład - egzamin
Wykład
Ćwiczenia – kolokwium, praca Ćwiczenia
w grupach

Wykazuje kreatywność w
wykorzystaniu wiedzy z prawa
konstytucyjnego

K_K04
S1A_K04

Definiuje pojęcie i źródła prawa
konstytucyjnego
Zna podstawowe instytucje i zasady
ustrojowe państwa

Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia

Wykład - dyskusja
Wykład
Ćwiczenia – dyskusja, praca w Ćwiczenia
grupach

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład - egzamin pisemny
Ćwiczenia – kolokwium pisemne. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik
z kolokwium i aktywność na zajęciach (m.in. praca w grupach, referat).
Ocena końcowa z
i wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

73

49

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

52

76

Łącznie

125

125
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Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

3

Łącznie

5

5

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010
PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ; dr Justyna Węgrzyn
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Robert Wysocki

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

1

egzamin
I

15

1

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

9

egzamin
I

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą organizacji i
zarządzania we współczesnych instytucjach publicznych w kontekście dorobku nauki
organizacji i zarządzania.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
 Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina naukowa.
 Ewolucja nauki o organizacji i zarządzaniu.
 Prakseologiczna interpretacja zjawisk organizacyjnych.
 Organizacja, Instytucja, Zarządzanie.
 Jednostka w organizacji, władza organizacyjna.
 Planowanie i kontrolowanie w organizacji, projektowanie i modelowanie organizacji.
 Współczesne uwarunkowania i problemy funkcjonowania administracji publicznej.
Ćwiczenia:
 Wprowadzenie: wyjaśnienie pojęć zarządzanie, kierowanie, administrowanie,
rządzenie; omówienie funkcji zarządzania; proces zarządzania; poznanie kategorii
i podstawowych ról oraz umiejętności menedżerów.
 Organizacja i otoczenie organizacji: składniki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego
organizacji, modele organizacji, relacje organizacja-otocznie vs. otocznie-organizacja.
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Planowanie: planowanie i podejmowanie decyzji; cele; proces podejmowania decyzji,
aspekty i sposoby podejmowania decyzji.
Organizowanie: wymiary organizacji, stanowisko pracy, struktura i formy struktur
organizacyjnych, cykl życia organizacji; organizacja w ujęciu procesowym.
Przewodzenie: przywództwo, motywowanie, komunikowanie się, konflikty w organizacji.
Kontrola: istota kontroli w organizacji, rodzaje kontroli, „kontrola zarządcza”.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład:
W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny
prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej
modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła
tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat.
Ćwiczenia:
W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody: analiza studium przypadku;
praca w zespołach zadaniowych (projekt); dyskusja na temat przebiegu planowania i
wykonania zadania; omówienie i ocena rezultatów pracy zespołu zadaniowego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
organizacji i zarządzania,
charakteryzuje struktury i zasady
funkcjonowania współczesnych instytucji
publicznych.
Stosuje podstawowe metody, techniki
i narzędzia zarządzania w praktyce
funkcjonowania administracji publicznej.
Potrafi identyfikować problemy z zakresu
organizacji i zarządzania i konstruować
metody ich rozwiązywania.

METODY WERYFIKACJI
test

FORMA
ZAJĘĆ
wykład

K_W09
K_W11
K_W15
K_U02
K_U04
K_U05
K_U07
K_K03

przygotowanie i obrona
projektu

ćwiczenia

przygotowanie i obrona
projektu

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładu:
Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu
obejmującego zakres tematyczny wykładu.
Zaliczenie ćwiczeń:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z treści
i zadań realizowanych w ramach ćwiczeń:
 wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń pojęć, modeli,
metod, technik i narzędzi zarządzania (30 punktów);
 przedstawienie wyników zrealizowanego zadania (30 punktów);
 uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania w zadaniu (20
punktów);
 porównanie wyniku z wynikami innych zespołów oraz wskazanie mocnych
i słabych stron przyjętego rozwiązania (20 punktów).
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

38

25

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

37

50

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.
1. Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
2. Kożuch B. Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet,
Warszawa 2004.
3. Pakuła, A., Supernat, J., Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Nauka organizacji i
zarządzania, Kolonia Limited, 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Czaputowicz J. (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, PWN,
Warszawa 2008.
2. Hausner J. Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
3. Koźmiński A., Jemielnik D., Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
4. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
5. Zimniewicz, K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 1998.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Robert Wysocki
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P
PO
OD
DS
STTA
AW
WY
YE
EK
KO
ON
NO
OM
MIIII
K od p r ze dm io tu : 14.3-WX-ADM-PE
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Robert Wysocki

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Robert Wysocki

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

I

egzamin
2

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

I

egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania
rynku oraz jego uczestników w kontekście wybranych zagadnień ekonomii sektora
publicznego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Wprowadzenie do ekonomii
 istota ekonomii
 narzędzia wykorzystywane w ekonomii
2. Podstawowe zagadnienie mikroekonomii
 rynek
 konsument
 producent
 praca, kapitał, ziemia
 formy rynku
 ryzyko
3. Podstawowe zagadnienia makroekonomii
 pomiar dochodu narodowego
 wydatki a wielkość produkcji w gospodarce
 rynek pieniądza
 rynek pracy
 zmienność wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej
 inflacja
 gospodarka otwarta
Wydział Prawa i Administracji
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 wzrost gospodarczy
4. Wybrane zagadnienia ekonomii sektora publicznego
 sektor publiczny w gospodarce mieszanej
 rola państwa w gospodarce
 myślenie w kategoriach ekonomii sektora publicznego
 efektywność rynku
 zawodność rynku i rola państwa
 efektywność a sprawiedliwość
 dobra publiczne i dobra prywatne i ich pochodzenie
 wybór publiczny
 zarys polityki fiskalnej i wydatków publicznych
METODY KSZTAŁCENIA:
W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny
prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej
modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła
tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące
funkcjonowania gospodarki.
Zna prawidłowości rządzące procesem
gospodarowania w oparciu o dorobek
teorii ekonomii.
Dyskutuje na temat zasad rachunku
ekonomicznego, wykrywa najważniejsze
problemy gospodarcze w skali mikro i
makro.
Otwartość na nowe rozwiązania
systemowe w zakresie ekonomii.

K_W01
K_W09
K_W10
K_W12
K_W15
K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U07
K_U10
K_K07

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
test

wykład

wypowiedź ustna lub pisemna na
zadany temat

wykład

udział w dyskusji

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu
obejmującego zakres tematyczny wykładu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

38

20

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

22

40

Łącznie

60

60

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Punkty ECTS
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Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
2. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
3. Ossowski J. Cz., Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. Pojęcia, problemy, przykłady i
zadania, Wydawnictwo WSFiR, Sopot 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
2. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa
2014.
3. Caban, W., (red.) Ekonomia: podręcznik dla studiów licencjackich, Łódź 1998.
4. Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.
5. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2007.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Robert Wysocki

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

H
HIIS
STTO
OR
RIIA
AA
AD
DM
MIIN
NIIS
STTR
RA
AC
CJJII
K od p r ze dm io tu : 08.3-WX-ADM-HA
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

zaliczenie z oceną

I

2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

zaliczenie z oceną

I

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z naukowymi koncepcjami kształtowania administracji, historią
ewolucji form zarządzania państwem.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Przedmiot historii administracji, podstawowe pojęcia, zakres chronologiczny i rzeczowy.
2. Przybliżenie historycznych przeobrażeń w zarządzaniu państwem
3. Prezentacja najważniejszych kierunków rozwoju myśli administracyjnej
4. Ukazanie relacji zachodzących między ideami, teoriami i instytucjami prawnoustrojowymi
5. Administracja tworzona dla doraźnych potrzeb ( od despotii wschodnich do monarchii
stanowej )
6. Administracja okresu oświecenia
7. Administracja oświeconego absolutyzmu
8. Kameralistyka i policystyka
9. Tworzenie się nowoczesnej administracji we Francji, Anglii, Niemczech, Austrii,
Stanach Zjednoczonych
10. Administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów
11. Administracja w Polsce w latach 1918 –1939
12. Administracja w Polsce latach wojny i okupacji 1939 – 1945
13. Administracja w Polsce w latach 1944 - 1989
14. Administracja post-socjalistyczna w Polsce po 1989 roku
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METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Potrafi scharakteryzować historyczny
proces przemian administracji
publicznej w Polsce i Europie
Potrafi objaśnić rolę instytucji
ustrojowych w państwie oraz zasady i
procedury jej funkcjonowania

K_W05
K_W06
S1A_W08
S1A_W09

Ocena z kolokwium
Zaliczenie końcowe

wykład

Ocena z kolokwium
Zaliczenie końcowe

wykład

Potrafi analizować proces przemian w
administracji publicznej

K_U07
K_U14
S1A_U04
S1A_U03
S1A_U08

Ocena z kolokwium
Zaliczenie końcowe

wykład

Ocena z kolokwium
Zaliczenie końcowe

wykład

K_K01
K_K04
S1A_K01
S1A_K05

Ocena z kolokwium
Zaliczenie końcowe

wykład

Posługuje się podstawowymi pojęciami
z zakresu historii i administracji;
analizuje procesy historyczne na
zasadzie porównawczej
Ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego rozwoju osobistego

WARUNKI ZALICZENIA:
warunkiem zaliczenia jest pisemne kolokwium
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego,
Warszawa 2005.
2. G. Górski, Historia administracji, warszawa 2010.
3. T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006.
4. D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków
2000.
5. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2007.
Wydział Prawa i Administracji
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.
2. A. Bereza, G. Smyk, W. Tekley, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce
1764-1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.
3. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996.
4. D. Janicka, Ustrój administracji nowożytnej w Europie, Toruń 2002.
5. S. Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1918-1989. Wybór źródeł,
Warszawa 2006.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ
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N
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K od p r ze dm io tu : 10.6-WX-ADM-NA
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Norbert Banaszak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Norbert Banaszak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

Ćwiczenia

30

zaliczenie z oceną

2
I

30

zaliczenie z oceną

2

5
Studia niestacjonarne
W yk ł a d

Ćwiczenia

zaliczenie z oceną

18
I

zaliczenie z oceną

18

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z przedmiotem badań nauki administracji jej strukturą związkami z
innymi naukami oraz teoretycznymi wykładniami i praktycznymi odniesieniami
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość organizacji państwa
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Pojęcie nauki o administracji. Rozwój nauki administracji Związek nauki administracji z
innymi naukami.
2. Koncepcje badawcze nauki o administracji. Metody i techniki badawcze.
3. Definicja administracji publicznej. Podstawy doktrynalne ustroju administracji publicznej.
Podstawowe funkcje administracji publicznej.
4. Zasady budowy administracji. Organizacja administracji publicznej.
5. Procesy decyzyjne w administracji.
6. Kontrola administracji.
Forma zajęć – ćwiczenia
1. szczegółowe omawianie materiału przedstawionego na wykładzie
2. sprawdzanie przygotowania studentów
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z obudową multimedialną, ćwiczenia w grupach
Wydział Prawa i Administracji
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

zna i rozumie podstawowe definicje
z zakresu administracji publicznej;
posiada wiedzę z zakresu koncepcji
badawczych stosowanych na
gruncie nauk o administracji
publicznej ;
rozumie podstawowe zadania i
funkcje administracji publicznej w
kontekście krajowym i
międzynarodowym
posiada podstawową biegłość w
posługiwaniu się nomenklaturą
pojęciową w obszarze
studiowanego przedmiotu ;
posiada umiejętność rozpoznawania
modeli administracji publicznej oraz
określania ich funkcji ;
potrafi opisać i zastosować wybraną
aparaturę badawczą w
diagnozowaniu wskazanego
obszaru rzeczywistości społecznej;
rozumie potrzebę ciągłego
doskonalenia i rozwijania swoich
kompetencji merytorycznych i
społecznych ;
potrafi kooperować w grupie w
sytuacjach typowych i
problemowych ;
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
wybrane problemy społeczne

K_W01
K_W04
K_W07
K_W11
K_W12
S1A_W02
S1A_W01
S1A_W07
S1A_W01
S1A_W06
K_U01
K_U04
K_U10
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia

K_K05
Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
S1A_K05 wiadomości na ćwiczeniach

ćwiczenia
ćwiczenia

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na ćwiczeniach

WARUNKI ZALICZENIA:
Pozytywna ocena z pracy pisemnej,
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i
wykładu/egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

65

41

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

60

84

Łącznie

125

125
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Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Boć, (red.), Administracja publiczna, praca zbiorowa, Kolonia Limited 2003
lub nowsze; tychże autorów: Nauka administracji, Kolonia Limited 2013
2. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004 lub nowsze.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Łukasiewicz , Zarys nauki administracji, Warszawa 2005.
2. E. Knosala, (red.) Elementy nauki administracji, Kolonia Limited 2002
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Adam Trybus
dr Adam Trybus
dr Piotr Bylica

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

I

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

I

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest nauka zasad poprawnego myślenia, argumentowania,
formułowania myśli, a więc umiejętności niezbędnych podczas wykonywania profesji
prawnika czy administratywisty.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Elementy logiki na poziomie absolwenta szkoły średniej, zaliczony egzamin z podstaw
prawoznawstwa.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Konwersatoria:
1. Ogólne wiadomości o logice oraz języku jako systemie znaków.
2. Kategorie syntaktyczne.
3. Nazwy: pojęcie, podział, desygnaty, treść i zakres.
4. Stosunki między zakresami nazw.
5. Definicje i podział logiczny.
6. Zdanie w sensie logicznym.
7. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej.
8. Wnioskowania dedukcyjne.
9. Wypowiedzi oceniające, opisowe i normy postępowania.
10. Wypowiedzi modalne.
11. Pytania i odpowiedzi.
12. Przyczyny nieporozumień i umiejętność przekonywania.
METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Prawa i Administracji
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Wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów prawnych, realizacja zadań z
podręcznika.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Zna definicje, twierdzenia i schematy
tworzące podstawową aparaturę
pojęciową, praktycznie przydatną w
K_W02
Rozwiązywanie zadań na zajęciach
konwersatorium
pracy myślowej prawników,
oraz na kolokwium.
S1A_W07
administratywistów czy też innego
rodzaju organizatorów życia
społecznego.
Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać
w celu prawidłowej percepcji oraz
interpretacji regulacji prawnych w
toku procesu stosowania prawa.
Zwiększa precyzję posługiwania się
językiem i ułatwia po zakończeniu
przedmiotu ( w aspekcie
metodologicznym) przygotowywanie
pracy dyplomowej.
Samodzielnie identyfikuje i
rozwiązuje problemy związane z
analizą tekstów prawnych zarówno
w teorii jaki i w praktyce

K_U01
K_U08
S1A_U01
S1A_U05

Rozwiązywanie zadań na zajęciach
konwersatorium
oraz na kolokwium.

K_K04
S1A_K04

Rozwiązywanie zadań na zajęciach
konwersatorium
oraz na kolokwium.

WARUNKI ZALICZENIA:
Pozytywna ocena zadań rozwiązywanych na zajęciach oraz pozytywna ocena z
kolokwium.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Z. Ziembiński, Logika praktyczna
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii
2.
T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki
PROGRAM OPRACOWALI: dr Piotr Bylica, dr Adam Trybus
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Kierunek: Administracja
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

I

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

I

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu nauki o państwie. Opanowanie podstawowej
aparatury pojęciowej prawa i nauk o prawie a także mechanizmów działania najważniejszych
instytucji prawnych. Opanowanie elementarnej wiedzy w zakresie form i etapów procesu
powstawania prawa, problematyki jego ogłaszania, obowiązywania, stosowania i zasad
wykładni. Umiejętność wyszukiwania źródeł prawa; interpretacji i stosowania prawa w
praktyce.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Teorie o pochodzeniu państwa.
2. Podstawowe znaczenia terminów: państwo i polityka.
3. Cechy państwa.
4. Funkcje państwa.
5. Typy i formy państwa.
6. Charakterystyka aparatu państwowego.
7. Partie polityczne i grupy nacisku w mechanizmie funkcjonowania państwa.
8. Stosunki władzy i podporządkowania.
9. Cele i metody działalności politycznej.
10. Systemy polityczne.
11. Instytucjonalne struktury i zasady państw demokratycznych.
12. Oprogramowanie systemów politycznych.
13. Przeobrażenia systemów politycznych.
14. Polityczne problemy epoki globalizacji.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W04
K_W06
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W09

Ocena z kolokwium końcowego
Zaliczenie końcowe

wykład

Ocena z kolokwium końcowego
Zaliczenie końcowe

wykład

K_U02
K_U08
S1A_U02
S1A_U05

Ocena z kolokwium końcowego
Zaliczenie końcowe

wykład

Potrafi posługiwać się wiedzą o
państwie i polityce
Wykazuje kreatywność w wykorzystaniu
wiedzy o państwie i polityce

K_K04
S1A_K04

Ocena z kolokwium końcowego
Zaliczenie końcowe

wykład

Definiuje pojęcia z zakresu wiedzy o
państwie i polityce
Zna podstawowe modele państwa i
systemów politycznych w wybranych
krajach

WARUNKI ZALICZENIA:
warunkiem zaliczenia jest pisemne kolokwium
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

10

22

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
M. Gulczyński, Nauka o polityce, Warszawa 2007.
2.
A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.
3.
Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K. A. Wojtaszczyka,
Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
2.
J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.
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3.
4.
5.

L. Dubel, A. Korybski, Z. Makwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce,
Kraków 2002.
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulik, M. Żmigrodzkiego,
Lublin 2002.
G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie,
Lublin 2003.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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K od p r ze dm io tu : 16.1-WX-ADM-WF
T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Marta Dalecka, mgr Piotr Galant, mgr
Agnieszka Grad – Rybińska, dr Jerzy
Grzesiak, mgr Tomasz Grzybowski, mgr
Pr o wa d ząc y: Lech Kleczewski, mgr Władysław Leśniak,
mgr Ewa Misior, dr Ewa Skorupka, mgr
Tomasz Paluch, mgr Jacek Sajnóg, mgr
Ryszard Wyder

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

I

zaliczenie bez oceny
1

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:
Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie
umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz
dbałością o własne zdrowie.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. Ogólna charakterystyka i
podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z
zakresu wybranych dyscyplin sportowych (katalog dyscyplin sportowych w SWFiS)
METODY KSZTAŁCENIA:
Pogadanki, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis
efektu
Student zna wpływ aktywności fizycznej na
prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz
zna zagrożenia dla zdrowia wynikające z
niehigienicznego trybu życia
Student ma podstawową wiedzę o

Symbole
efektów

Metody
weryfikacji

Forma
zajęć

Dyskusja

Ćwiczenia

Obserwacje i ocena umiejętności

Ćwiczenia
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Opis
efektu
przepisach i zasadach rozgrywania różnych
dyscyplin sportowych

Symbole
efektów

Student potrafi zdiagnozować stan swojej
sprawności fizycznej
Student potrafi zastosować różne formy
aktywności w zależności od stanu zdrowia,
samopoczucia, warunków atmosferycznych
Student docenia konieczność
podejmowania wysiłku fizycznego w
kontekście zdrowia
Student potrafi funkcjonować w grupie z
zachowaniem zasad współżycia
społecznego oraz odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych
Student potrafi rywalizować z zachowaniem
zasad „fair play”, wykazując szacunek dla
konkurentów oraz zrozumienie dla różnic w
poziomie sprawności fizycznej
Student zna zagrożenia dla zdrowia
wynikające z niewłaściwego używania
sprzętu i urządzeń sportowych

Metody
weryfikacji
praktycznych studenta

Forma
zajęć

Test określający poziom rozwoju
motorycznego i umiejętności
technicznych lub diagnoza stanu
zdrowia i sprawności fizycznej

Ćwiczenia

Obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta

Ćwiczenia

Obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta

Ćwiczenia

Obserwacja zachowań studenta
podczas rywalizacji sportowej i w
warunkach wymagających
współpracy w grupie
Obserwacja zachowań studenta
podczas rywalizacji sportowej i w
warunkach wymagających
współpracy w grupie

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta

Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności
fizycznej i umiejętności ruchowych przy zastosowaniu standardowych testów
określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych (poziom
standardowy sprawności fizycznej) lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu
zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla
usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą
indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji
organizmu (obniżony poziom sprawności fizycznej)
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

Studia niestacjonarne
(w godz.)

30

18

5

17

35

35

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

-

-

Łącznie

1

1

Łącznie

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Warszawa
2002
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Huciński T., Kisiel E.: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Warszawa
2008
Karpiński R., Karpińska M.: Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne.
Katowice 2011
Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008
Stefaniak T.: Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Wrocław 2002
Talaga J.: ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki. Warszawa 2006
Uzarowicz J.: Siatkówka. Co jest grane? Wrocław 2005
Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa
2010
Wołyniec J.: Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. Wrocław
2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
UWAGI:
Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym, efektach kształcenia, metodach
weryfikacji i warunkach zaliczenia w poszczególnych dyscyplinach sportu zawarte są w
„Katalogu zajęć dydaktycznych SWFiS Uniwersytetu Zielonogórskiego”
PROGRAM OPRACOWALI: mgr Tomasz Grzybowski, mgr Ryszard Wyder
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K od p r ze dm io tu : 09.0-WX-ADM-JO01
T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : angielski
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
Pr o wa d ząc y: mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

1

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

1

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych
spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię
popartą argumentacją.
Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia,
prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje,
procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z
tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.
Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport,
wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź
sformułować procedury.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego.
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ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach
anglosaskich; 2/ aspekty prawne prowadzenia dzielności gospodarczej: osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, spółka partnerska, spółka partnerska z
ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna itp. 3/ rejestracja działalności, wybór formy działalności, podstawowe porady
prawne, dokumenty, umowy, zakres odpowiedzialności; 4/ aspekty prawne związane z
zatrudnieniem, formy zatrudnienia, umowa o pracę, informacje ujęte w umowie o pracę,
4/ proces rekrutacji: dokumenty (list motywacyjny, CV, referencje, załączniki), rozmowa o
pracę; 5/ negocjowanie umowy o pracę, korespondencja związana z podjęciem pracy,
odstąpienie od umowy o pracy, zwolnienie z pracy; 5/ dyskryminacja w miejscu pracy. 6/
Sprzedaż towarów i usług, preambuły umowa kupna/sprzedaży, elementy umowy
kupna/sprzedaży;7/ prowadzenie konsultacji z klientem, doradztwo, rozstrzyganie sporów
8/ typowa terminologia i warunki umowy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury
przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania,
pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej
60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.

przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do zaliczenia

10 godz.

10 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

60 godz.

praca samodzielna:

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Frost A., English for Legal Professionals, OUP, 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Justyńska J, Justyński j., The main institutions of the English Legal system,
TNOiK, 1998
2. Konieczna-Purchała A., Practical English for Lawyers, C.H. Beck, 2011
3. Krois-Lindner A., International Legal English, CUP, 2011
4. materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

JJĘ
ĘZZY
YK
KO
OB
BC
CY
Y ((JJĘ
ĘZZY
YK
KN
NIIE
EM
MIIE
EC
CK
KII 11))
K od p r ze dm io tu : 0 9. 0-W X - ADM- J O 0 1
T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : N i em iec k i
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
mgr Dawid Maciarz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
Pr o wa d ząc y: mgr Dawid Maciarz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

1

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

1

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych
spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię
popartą argumentacją.
Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia,
prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje,
procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z
tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.
Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport,
wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź
sformułować procedury.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach
niemieckojęzycznych; 2/ aspekty prawne prowadzenia dzielności gospodarczej: osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, spółka partnerska, spółka partnerska z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp. 3/
rejestracja działalności, wybór formy działalności, podstawowe porady prawne, dokumenty,
umowy, zakres odpowiedzialności; 4/ aspekty prawne związane z zatrudnieniem, formy
zatrudnienia, umowa o pracę, informacje ujęte w umowie o pracę, 4/ proces rekrutacji:
dokumenty (list motywacyjny, CV, referencje, załączniki), rozmowa o pracę; 5/ negocjowanie
umowy o pracę, korespondencja związana z podjęciem pracy, odstąpienie od umowy o pracy,
zwolnienie z pracy; 5/ dyskryminacja w miejscu pracy. 6/ Sprzedaż towarów i usług, preambuły
umowa kupna/sprzedaży, elementy umowy kupna/sprzedaży;7/ prowadzenie konsultacji z
klientem, doradztwo, rozstrzyganie sporów 8/ typowa terminologia i warunki umowy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury
przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania,
pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej
60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:

Wyszczególnienie:
stacjonarne:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do zaliczenia

10 godz.

10 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

60 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch. Profil administracyjno – usługowy, Wyd.
Nowa Era, 2013
2. Muller A., Schlutter S., Im Beruf B1+/B2, Kurs- und Arbeitsbuch, Wyd.
Duden/Hueber, 2013
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bęza S., Klenschmidt A., Deutsch im Büro, Wyd. Poltext, 2010
2. Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Pietrus – Rajman A., Deutsch für Profis.
Branża ekonomiczna, Wyd. Lektorklett, 2013
3. materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Dawid Maciarz

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n a uc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
dr Rafał Bucholski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
II

30

1

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
ć wi c ze n i a

18

egzamin
II

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie studentów do rozumienia istoty i charakteru funkcjonowania władzy
wykonawczej w państwie demokratycznym. Poznanie specyfiki statusu prawnego
jednostki w obrębie wykonywania poszczególnych typów działań podmiotów
administrujących. Zapoznanie Studentów z kwalifikacją poszczególnych rodzajów norm
prawa administracyjnego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Przystępując do zajęć Studenci powinni:
1.znać podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
2.posiadać wiedzę o systemie prawnym, jego normach, zasadach i aksjologii, a także
źródłach,
3.rozumieć miejsce prawa publicznego w strukturze systemu prawa z uwzględnieniem
struktury nauk administracyjnych.
Wymagania literaturowe: nauka prawa konstytucyjnego, teorii państwa i prawa, nauka o
administracji, nauki polityczne
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje
2. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego
3. Źródła prawa administracyjnego
4. Podmioty administrujące
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

5.
6.
7.
8.

Podział terytorialny
Ustrój administracji publicznej
Prawne formy działania administracji publicznej
Kontrola i nadzór administracji

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Organizacja i funkcjonowanie administracji zespolonej i niezespolonej
2. Opracowanie dokumentu regulującego organizację i działalność urzędu
administracyjnego
3. Tworzenie aktu indywidualnego (decyzja, zaświadczenie, koncesja, licencja itd.)
4. Opracowanie czynności materialno-technicznych i faktycznych w wybranej kategorii
spraw w określonej jednostce administracyjnej
5. Organizacja zgromadzenia
6. Opracowanie aktów prawnych stowarzyszenia
7. Analiza dokumentów, określających status prawny jednostki samorządu terytorialnego
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, Prezentacja multimedialna, Analiza tekstów prawnych z dyskusją,
Opracowanie zagadnień w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Definiuje podstawowe pojęcia
materialnego i ustrojowego prawa
administracyjnego
Charakteryzuje rolę instytucji
ustrojowych w państwie oraz zasady i
procedury ich funkcjonowania; tłumaczy
praktyki działania podmiotów władzy
publicznej; charakteryzuje formalne i
materialne gwarancje ochrony praw i
wolności oraz obowiązki obywatela
Korzysta z podstawowych pojęć prawa
administracyjnego materialnego
i ustrojowego

K_W03
K_W04
K_W06
K_W14
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W07
K_U01
K_U02
K_U06
K_U09
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U05

Posługuje się przepisami prawa w celu
uzasadniania konkretnych działań
administracyjnych
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
jest przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w grupach, organizacjach
i instytucjach i zdolny do
porozumiewania się z osobami będącymi
i nie będącymi specjalistami w danej
dziedzinie

K_K02
K_K01
K_K05
S1A_K01
S1A_K06
S1A_K05

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin pisemny pytania otwarte
Sprawdzian
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Projekt grupowy
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna z
rozwiązywaniem problemów) obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej i kolokwiów
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny; egzamin obejmuje wiedzę z zajęć oraz
zalecanej literatury. Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na
kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
Ocena końcowa z
i wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

67

85

Łącznie

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Prawo Administracyjne, Pojęcia , instytucje, Zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl
(red.), Warszawa 2013
2. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2012.
3. J. Zimmermann, Prawo administracyjne (wydania po r.2008)
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń, wydania po 2004

PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Rafał Bucholski

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Izabela Wróbel prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Izabela Wróbel prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
II

15

1

zaliczenie z oceną
4
Studia niestacjonarne

W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
II

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem poznawczym modułu jest:
 zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dot. funkcjonowania UE,
 przekazanie podstawowych informacji na temat instytucji i prawa UE oraz
implementacji prawa UE w polskim porządku prawnym.
Celem dydaktycznym jest opanowanie informacji dotyczących :
 podstaw prawa UE,
 zasad funkcjonowania instytucji unijnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Geneza i charakter Unii Europejskiej
2. Najważniejsze reformy ustrojowe Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z
Lizbony
3. Instytucje Unii Europejskiej
 Parlament Europejski
 Rada Europejska
 Rada
 Komisja Europejska
 Trybunał Sprawiedliwości
 Europejski Bank Centralny
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

 Trybunał Obrachunkowy
4. Cechy prawa UE.
5. Źródła prawa UE, tworzenie, stosowanie i kontrola przestrzegania prawa UE.
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Stosowanie prawa UE na poziomie krajowym.
2. Kontrola przestrzegania prawa UE na poziomie krajowym.
3. Współpraca państw członkowskich i instytucji unijnych przy tworzeniu i egzekwowaniu prawa UE.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca z książką, praca z dokumentami
źródłowymi, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie kazusów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

zna podstawowe zasady oraz reguły
funkcjonowania instytucji Unii
Europejskiej.

rozumie specyfikę prawa
wspólnotowego oraz jego relacje z
prawem krajowym

bieżąca kontrola na
ćwiczeniach w ramach
dyskusji dydaktycznych i
sprawdzianów wiedzy
egzamin

K_W02
K_W08
K_W06
K_W10
bieżąca kontrola na
S1A_W07
ćwiczeniach w ramach
S1A_W03
dyskusji dydaktycznych i
S1A_W09
sprawdzianów wiedzy
egzamin
K_U05
K_U10
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U08

analizuje instytucjonalne podstawy
funkcjonowania UE

Potrafi wykorzystać wiedzę z
zakresu zasad i reguł
funkcjonowania Unii Europejskiej w
rozwiązywaniu problemów
związanych z funkcjonowaniem
instytucji administrujących krajowym.

METODY WERYFIKACJI

bieżąca kontrola na
ćwiczeniach w ramach
dyskusji dydaktycznych i
sprawdzianów wiedzy
egzamin

kontrola sposobu rozwiązania
kazusów
K_K04
S1A_K04
S1A_K05

FORMA
ZAJĘĆ

ćwiczenia/
wykład

ćwiczenia/
wykład

ćwiczenia/
wykład

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin ustny (wykład). Weryfikacja przygotowania do ćwiczeń w formie bieżących
sprawdzianów wiedzy i oceny aktywności na ćwiczeniach podczas dyskusji i prac w
grupach, ocena sposobu rozwiązania kazusów (ćwiczenia). Warunkiem zaliczenia
przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. Na ocenę z przedmiotu składa się
ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

58

Studia niestacjonarne
(w godz.)
40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej . Podręcznik
dla kierunków zarządzania i administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Cała-Wacinkiewicz E., System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu
Lizbońskiego, C.H.BECK, Warszawa 2009.
2.
Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck, 2010.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Izabela Wróbel prof. UZ
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
II

15

zaliczenie z oceną

1

4
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
II

zaliczenie z oceną

9

CEL PRZEDMIOTU:
Przedmiot „Prawo cywilne z umowami w administracji” ma służyć uzyskaniu przez
studenta podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego. Celem tego
przedmiotu jest takie wyposażenie studenta w podstawową aparaturę pojęciową, która
umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów z zakresu prawa cywilnego
materialnego. Celem tego przedmiotu jest także przygotowanie studenta do praktycznego
wykorzystania nabytej wiedzy, w tym do dokonywania podstawowych czynności
prawnych, polegających m.in. na zawieraniu umów.
Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki. Student powinien
zapoznać się z aktami prawnymi, orzecznictwem oraz poglądami doktryny dotyczącymi
omawianej problematyki. Student powinien uzyskać wiedzę odnośnie wykładni
omawianych przepisów prawa oraz nabyć umiejętność ich praktycznego zastosowania
przy rozwiązywaniu problemów prawnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawy wiedzy o państwie i prawie

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć –wykład
1 Źródła i zasady polskiego prawa cywilnego. Wykładnia i stosowanie prawa cywilnego.
2 Podmiotowość cywilnoprawna. Prawa podmiotowe i ich ochrona.
3 Dokonywanie czynności prawnych. Przedstawicielstwo.
4 Rola umów w administracji rządowej i samorządowej.
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Forma zajęć –ćwiczenia
1 Przygotowanie zawarcia umowy.
2 Tryb zawierania umów.
3 Zabezpieczenie wykonania umowy.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna i definiuje podstawowe pojęcia
cywilnoprawne;
Ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć,
terminologii, instytucji i metod
właściwych dla prawa cywilnego
Umie odnaleźć obowiązujące przepisy
prawne w kontekście określonych
stanów faktycznych; Posługuje się
podstawowymi pojęciami
cywilnoprawnymi
Potrafi prawidłowo identyfikować i
rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa
oraz etyki dylematy związane z
wykonywaniem zawodu;
Odpowiedzialnie przygotowuje się do
swojej pracy, wie o konieczności
aktualizowania swojej wiedzy oraz
rozumie potrzebę stałego dokształcania
się

K_W02
K_W06
K_W07
S2A_W05
S2A_W07
K_U01
K_U04
S2A_U01
S2A_U03
S2A_U02

K_K04
K_K01
S2A_K01
S2A_K04

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
test na który składają się pytania
jednokrotnego wyboru, pytania
otwarte oraz zagadnienia do
uzupełnienia

wykład

test na który składają się pytania
jednokrotnego wyboru, pytania
otwarte oraz zagadnienia do
uzupełnienia

ćwiczenia

Obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta podczas
bieżącej kontroli na zajęciach
wykład/
ćwiczenia

test na który składają się pytania
jednokrotnego wyboru, pytania
otwarte oraz zagadnienia do
uzupełnienia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedze z wykładów oraz zalecanej
literatury.
Ćwiczenia – egzamin pisemny w formie pytań otwartych oraz aktywność studenta
podczas zajęć, tj. poprawność i kultura języka, umiejętność poprawnego formułowania
myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania, a także umiejętność poprawnej
argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków (ocen cywilnoprawnych),
Ocena końcowa z
i wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100
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Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013
2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012
3. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania- część szczegółowa, Warszawa 2013
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Hagłas, P. Kostański, Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice,
Warszawa 2010.
2. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sławomir Maciejewski
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J ę z yk n a uc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Sławomir Maciejewski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Sławomir Maciejewski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

II

egzamin
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

II

egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Przedmiot „Zarys prawa pracy” ma służyć uzyskaniu przez studenta wiedzy z zakresu
prawa pracy. Celem tego przedmiotu jest umożliwienie studentowi rozumienia ogólnych
zasad systemu prawa pracy oraz przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania
nabytej wiedzy, w tym posługiwania się przepisami prawa pracy w praktyce zawodowej.
Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów
pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji
przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny. Celem
zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych
zagadnień.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawy wiedzy o państwie i prawie
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
wykład
1) Zakres oraz funkcje prawa pracy. Zasady prawa pracy. Źródła prawa pracy.
2) Stosunek pracy. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
3) Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy i odpowiedzialność za ich naruszenie
4) Czas pracy.
5) Wynagrodzenie za pracę.
6) Urlopy pracownicze
7) Uprawnienia związane z rodzicielstwem
8) Pracownicze podleganie ubezpieczeniom społecznym.
9) Zbiorowe prawo pracy.
10) Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego.
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METODY KSZTAŁCENIA:
wykład problemowy, techniki multimedialne, praca na aktach prawnych i dokumentach oraz
dyskusja dydaktyczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

charakteryzuje podstawowe zasady
systemu prawa pracy

K_W07
K_W13
S1A_W04
S1A_W07

Obserwacje i ocena przygotowania
studenta do zajęć
Kolokwium zaliczeniowe
test końcowy

wykład

posługuje się pojęciami z zakresu prawa
pracy i prawa urzędniczego w stopniu
koniecznym do wykonywania zawodu

K_U09
K_U13
S1A_U05
S1A_U06

Obserwacje i ocena przygotowania
studenta do zajęć
Kolokwium zaliczeniowe
test końcowy

wykład

Rozumie znaczenie uwarunkowań
prawnych z zakresu prawa pracy i prawa
urzędniczego

K_K03
S1A_K03

Obserwacje i ocena przygotowania
studenta do zajęć
Kolokwium zaliczeniowe
test końcowy

wykład

OPIS EFEKTU

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium zaliczeniowe w formie zagadnień problemowych
Test końcowy na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz
zagadnienia do uzupełnienia
Ocena końcowa – średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach
granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

43

31

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

44

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009.
2. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2011;
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2011.
2. M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy: podręcznik w pytaniach i odpowiedziach,
Warszawa 2011.
3. S. Maciejewski, Prawo pracy. Poradnik praktyczny z wzorami pism i umów, Lublin.
2008;
4. M. Raczkowski, A. Woźniak, Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy,
Warszawa 2012
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sławomir Maciejewski
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
dr Magdalena Wojciech

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

nauczyciel akademicki prowadzący
ćwiczenia

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

II

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

II

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studenta z zasadami planowania i prowadzenia badań statystycznych.
Przedstawienie różnych tabelarycznych oraz graficznych metod
prezentacji cech
jakościowych i ilościowych. Umiejętność analizowania wyników badań statystycznych
i demograficznych za pomocą odpowiednich miar. Po zakończeniu nauki w ramach zajęć
student powinien wykazać się umiejętnością identyfikacji związków przyczynowoskutkowych zachodzących pomiędzy zjawiskami demograficznymi a procesami
gospodarczymi. Zakłada się także rozwinięcie zdolności percepcji, a także umiejętności
wykorzystania i selekcji informacji. Student powinien umieć znaleźć informacje
statystyczne i demograficzne ze źródeł wtórnych. W zakresie kompetencji personalnych
i społecznych zakłada się, iż student rozwinie kompetencje polegające na komunikowaniu
się z otoczeniem, doskonalić wiedzę, i brać odpowiedzialność za powierzone zadania.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Matematyka na poziomie szkoły średniej

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Ćwiczenia:
1. Statystyka i demografia jako dyscypliny naukowe – związki, zastosowania,
2. Klasyfikacja danych statystycznych i demograficznych, ich grupowanie i prezentacja
w formie szeregów statystycznych. Tabela, szereg rozdzielczy punktowy i
przedziałowy.
3. Prezentacja graficzna wyników badania statystycznego: diagram, wykres słupkowy,
histogram, wykres pudełkowy.
4. Miary położenia: średnia arytmetyczna, kwartyle, dominanta.
Wydział Prawa i Administracji
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miary zróżnicowania: wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności,
rozstęp międzykwartylowy.
Współczynniki asymetrii i skupienia.
Analiza współzależności zjawisk: współczynnik korelacji liniowej, regresja liniowa,
modele trendu.
Analiza struktury zbiorowości statystycznej, jak i dynamiki zjawisk i procesów,
Współczesne teorie ludnościowe,
Struktura ludności,
Proces starzenia się ludności,
Ruch wędrówkowy ludności,
Prognozy demograficzne

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, analiza przykładowych danych pierwotnych oraz wtórnych.
Przygotowanie, przez grupy 2-3 osobowe, opracowania problemu z zakresu
demografii w postaci projektu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz
metody z zakresu statystyki i demografii

K_W11
K_W12
K_W15
S1A_W06
S1A_W02
S1A_W07

bieżąca kontrola na zajęciach, prace ćwiczenia
w grupach, kolokwium albo test
wyboru

K_U03
K_U04
S2A_U02
S2A_U03
S2A_U04

bieżąca kontrola na zajęciach, prace ćwiczenia
w grupach, kolokwium albo test
wyboru

K_K03
S1A_K02
S1A_K03

bieżąca kontrola na zajęciach, prace ćwiczenia
w grupach, kolokwium albo test
wyboru

potrafi identyfikować związki
przyczynowo-skutkowe zachodzące
pomiędzy zjawiskami demograficznymi
a procesami gospodarczymi oraz potrafi
zebrać, uporządkować i wykorzystać
informacje statystyczne
potrafi komunikować się z otoczeniem,
doskonalić wiedzę, i brać
odpowiedzialność za powierzone
zadania.

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

WARUNKI ZALICZENIA:
Pozytywny wynik kolokwium (pytania otwarte) lub testu wyboru, albo pozytywna
ocena z przygotowanego projektu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Punkty ECTS
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Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Augustyniak, H. Statystyka opisowa z elementami demografii, Ars boni et aequi,
Poznań, 1999.
2. Holzer J. Z., Demografia , PWE, Warszawa 2003
3. Zeliaś, Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
4. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
5. Kassyk-Rokicka H., Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa
1998.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Łapkowska-Baster B., Miary struktury zbiorowości w statystyce opisowej, Wyd. UJ,
Kraków 2007
2. Panek T., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, 2007

PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ; dr Magdalena Wojciech
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T yp pr ze dm i ot u : wybieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Nina Leśniak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

II

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

1

II

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zasad, składających się na ideę państwa
prawa i jej przełożenie w ramy funkcjonowania współczesnych państw kontynentu
europejskiego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw ustroju RP

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Geneza współczesnych koncepcji państwa prawa.
2. Rozumienie państwa prawa w państwie demokratycznym.
3. Konstytucjonalizm a państwo prawa.
4. Przesłanki formalne państwa prawa.
5. Państwo prawa a państwo socjalne.
6. Materialne przesłanki państwa prawa.
7. System gwarancji istnienia państwa prawa.
8. Przyszłość państwa prawa w dobie jednoczącej się Europy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału
Konstytucyjnego

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE

METODY WERYFIKACJI

Wydział Prawa i Administracji
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FORMA

EFEKTÓW
Definiuje pojęcie i źródła państwa prawa
Zna podstawowe instytucje i zasady
ustrojowe państwa

K_W02
K_W04
K_W06
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W09

ZAJĘĆ
Esej - praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem – analiza tekstu
prawnego;

Wykład

Esej - praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem – analiza tekstu
prawnego;

Wykład

Potrafi posługiwać się klasyfikacją praw i
scharakteryzować system źródeł prawa
w Polsce

K_U02
K_U08
S1A_U02
S1A_U05

Esej - praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem – analiza tekstu
prawnego;

Wykład

Wykazuje kreatywność w wykorzystaniu
wiedzy o państwie prawa

K_K04
S1A_K04

Esej - praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem – analiza tekstu
prawnego;

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi
praca pisemna (esej) przygotowana w ramach pracy własnej studenta

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. R. Hauser, Z. Niewiadomoski, A. Wróbel (red.), "Konstytucyjne podstawy
funkcjonowania administracji publicznej", Warszawa 2012;
2. R. Hauser, Z. Niewiadomoski, A. Wróbel (red.), "Europeizacja prawa
administracyjnego", Warszawa 2014.
3. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007
4. R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jurgena Habermasa wobec
liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Warszawa 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw
demokratycznych, Warszawa 2007
2. R. Balicki, Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Nina Leśniak
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T yp pr ze dm i ot u : wybieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Beata Trzop

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Beata Trzop

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

zaliczenie z oceną

II

3
Studia niestacj onarne
W yk ł a d

18

zaliczenie z oceną

II

CEL PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie studentów w podstawowe elementy wiedzy socjologicznej dotyczące
istoty, zjawisk, procesów i struktur społecznych. Zapoznanie z zasadniczymi pojęciami,
koncepcjami i teoriami dyscypliny w celu ukształtowania umiejętności dostrzegania i
interpretowania zjawisk społecznych w różnych ich przejawach i dziedzinach życia
zbiorowego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. ISTOTA I POCZĄTKI SOCJOLOGII
2. TEORIE I METODY W SOCJOLOGII
3. GRUPY I ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE
4. ŚWIADOMOŚĆ I KULTURA W SPOŁECZEŃSTWIE
5. SOCJALIZACJA
6. KONTROLA SPOŁECZNA
7. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.
8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
9. METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH
Praktyka badań socjologicznych - studium przypadku
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
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SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

posługiwanie się pojęciami z zakresu
socjologii i rozumienie najważniejszych
etapów w historii myśli socjologicznej
oraz współczesnych kierunków w
socjologii;

Praca pisemna lub
K_W11
wypowiedź ustna
K_W12
S1A_W06
S1A_W02

wykład

znajomość metod i technik
badawczych stosowanych w
naukach społecznych;
przygotowywania i przeprowadzania
badań sondażowych wypływających
z praktyki społecznej

K_U03
K_U04
K_U10
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U06

Praca pisemna lub
wypowiedź ustna

wykład

dostrzeganie ukrytych aspektów
życia społecznego i zdolności
badawczego spojrzenia na nie oraz
dokonywania podstawowej analizy
wydarzeń w Polsce i na świecie

K_K01
K_K02
S1A_K01
S1A_K06

Praca pisemna lub
wypowiedź ustna

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej. Co najmniej 50 % punktów na ocenę
pozytywną.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Wódz, J., Socjologia dla prawników i politologów, PWN, 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Turner J.H., Socjologia, koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.
2.
Szacka. B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008,
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

II

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

II

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami głównych doktryn politycznoprawnych, doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy z opracowaniem naukowym
oraz tekstem źródłowym, rozwijanie nawyku samokształcenia, uświadomienie
słuchaczom, że znajomość doktryn polityczno-prawnych jest istotnym elementem
procesu ich edukacji.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Społeczne uwarunkowania procesu kształtowania się doktryn politycznych i
prawnych; etapu rozwoju; liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, nacjonalizm,
katolicka nauka społeczna; wpływ doktryn na funkcjonowanie życia społecznego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów źródłowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma pogłębioną wiedzę o historii prawa,
instytucji ustrojowych oraz doktryn
politycznych i prawnych.

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W04

kolokwium

wykład

Wydział Prawa i Administracji
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Ma wiedzę z zakresu innych nauk
przydatnych w tworzeniu i stosowaniu
prawa oraz rozumie powiązanie tych
nauk z prawem.

K_W09

kolokwium

wykład

Umie wykorzystać wiedzę z zakresu
innych dyscyplin naukowych w zakresie
koniecznym dla prawnika.

K_U10

kolokwium

wykład

Rozumie historyczne i społeczne
uwarunkowania systemów i rozwiązań
prawnych.

K_U11

kolokwium

wykład

Rozumie rolę prawników w podnoszeniu
świadomości prawnej społeczeństwa.

K_K06

kolokwium

wykład

Ma świadomość mechanizmów życia
społecznego.

K_K07

kolokwium

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Zdanie kolokwium. Zagadnienia zostaną wcześniej przekazane studentom. W
trakcie egzaminu student otrzyma cztery zagadnienia wybrane losowo. Odpowiedź
pozytywna na dwa pytania kwalifikuje do oceny dostatecznej. Trzy pytania to
ocena dobra, a cztery ocena bardzo dobra. Zdawanie egzaminu w pierwszy
terminie ma charakter pisemny a w drugim ustny.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

38

26

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

12

24

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, (wydanie dowolne)
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. D. Boucher, P. Kelly (red.), Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do
współczesności, (wydanie dowolne)
2. C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007
3. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991
4. W. Kwaśnicki, Historia myśli liberalnej, Warszawa 2000
5. I. Stelzer (red.), Neokonserwatyzm, Warszawa 2007
6. Z. Rau, Liberalizm – zarys myśli politycznej XIX i XX w., Warszawa 2000
Wydział Prawa i Administracji
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R. Skarzyński, Konserwatyzm: zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa
1998
8. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994
9. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, (wydanie dowolne)
10. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, (wydanie dowolne)
7.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. n. dr hab. Andrzej Bisztyga
prof. n. dr hab. Andrzej Bisztyga
dr Justyna Węgrzyn

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

zaliczenie z oceną

2
II

30

2

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

zaliczenie z oceną

2
II

18

2

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami i wolnościami człowieka,
możliwością ich ograniczeń, a także z systemami ochrony wolności i praw
człowieka zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Prawa człowieka i ich ochrona w systemie krajowym
3. Prawa człowieka i ich ochrona w systemie uniwersalnym
4. Prawa człowieka i ich ochrona w systemie Rady Europy
5. Prawa człowieka i ich ochrona w systemie Unii Europejskiej
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny
Dyskusja
Praca w grupach
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
ma wiedzę na temat przysługujących
człowiekowi wolności i praw, a także
sposobów ich ochrony na gruncie
prawa krajowego jak i
międzynarodowego

potrafi prawidłowo identyfikować i
rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa
oraz etyki, dylematy związane z
prawami człowieka, potrafi myśleć i
działać w sposób kreatywny
potrafi zaproponować rozwiązania
problemów związanych z ochroną
praw człowieka wraz z uzasadnieniem

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W07
K_W08
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W03

Wykład – aktywny udział w
wykładzie, test
Ćwiczenia – kolokwium, dyskusja,
bieżąca kontrola na zajęciach,
ocena wypowiedzi studenta na
ćwiczeniach
(w tym wygłoszonego referatu),
praca w grupie

Wykład
Ćwiczenia

K_K04
S1A_K04
S1A_K05

Wykład - aktywny udział w
wykładzie
Ćwiczenia – dyskusja, praca w
grupach

Wykład
Ćwiczenia

K_U11
S1A_U09

Wykład - aktywny udział w
wykładzie
Ćwiczenia – dyskusja, bieżąca
kontrola na zajęciach, praca w
grupie

Wykład
Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – aktywny udział w wykładzie, test.
Ćwiczenia – sprawdzian pisemny. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik z
kolokwium i aktywność na zajęciach (m.in. praca w grupach, referat).
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu,
wystąpienia; itp.)
Łącznie

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

72

48

70

94

142

142

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski,
K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2007;
2. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony.
Zarys wykładu, Wrocław 2012;
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys
wykładu, Warszawa 2014;

PROGRAM OPRACOWALI: prof. n. dr hab. Andrzej Bisztyga, dr Justyna Węgrzyn
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mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : mgr Krzysztof Maciej Wieliczko
mgr Mariola Szajna

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
Pr o wa d ząc y:
mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

2

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

2

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych
spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię
popartą argumentacją.
Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia,
prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje,
procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z
tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.
Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport,
wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź
sformułować procedury.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
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ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ ochrona własności intelektualne, prawa autorskie, patenty, znaki handlowe; 2/
przykłady spraw dotyczących naruszenia własności intelektualnej; 3/ umowy o prawach
do własności intelektualne; 4/ prawa do własności intelektualnej w Internecie; 5/
negocjowanie umowy i zmian w umowie; 6/ przejęcia i połączenia przedsiębiorstw:
planowanie przejęcia, stosowane procedury; umowa spółki, fingowanie przejęcia, list
intencyjny 7/ dokumenty i terminologia związane z przejęciem lub połączeniem,
opisywanie struktury przedsiębiorstwa; 8/ język związany z negocjacjami i udziałem w
spotkaniach; 9/Zarządzanie ryzykiem, upadłość, przyczyny i konsekwencje upadłości; 10/
procedury upadłościowe, prawa wierzycieli, upadłość konsumencka
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz
źródeł internetowych, tłumaczenie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz
testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej 60% w wynikach
testów oraz w ramach bieżącej kontroli.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
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udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do zaliczenia

10 godz.

10 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

Liczba punktów ECTS

60 godz.
2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Frost A., English for Legal Professionals, OUP, 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Krois-Lindner A., International Legal English, CUP, 2011
2. Justyńska J, Justyński j., The main institutions of the English Legal system,
TNOiK, 1998
3. Konieczna-Purchała A., Practical English for Lawyers, C.H. Beck, 2011
materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Krzysztof Maciej Wieliczko
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K od p r ze dm io tu : 09.0-WX-ADM-JO02
T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : niemiecki

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
mgr Dawid Maciarz

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
mgr Dawid Maciarz

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

2

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

2

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych
spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię
popartą argumentacją.
Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia,
prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje,
procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z
tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.
Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport,
wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź
sformułować procedury.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ ochrona własności intelektualne, prawa autorskie, patenty, znaki handlowe; 2/
przykłady spraw dotyczących naruszenia własności intelektualnej; 3/ umowy o prawach
do własności intelektualne; 4/ prawa do własności intelektualnej w Internecie; 5/
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negocjowanie umowy i zmian w umowie; 6/ przejęcia i połączenia przedsiębiorstw:
planowanie przejęcia, stosowane procedury; umowa spółki, fingowanie przejęcia, list
intencyjny 7/ dokumenty i terminologia związane z przejęciem lub połączeniem,
opisywanie struktury przedsiębiorstwa; 8/ język związany z negocjacjami i udziałem w
spotkaniach; 9/Zarządzanie ryzykiem, upadłość, przyczyny i konsekwencje upadłości; 10/
procedury upadłościowe, prawa wierzycieli, upadłość konsumencka
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury
przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania,
pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej
60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.
praca samodzielna:
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przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do zaliczenia

10 godz.

10 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

60 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch. Profil administracyjno – usługowy, Wyd.
Nowa Era,
2. 2013
3. Muller A., Schlutter S., Im Beruf B1+/B2, Kurs- und Arbeitsbuch, Wyd.
Duden/Hueber, 2013
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bęza S., Klenschmidt A., Deutsch im Büro, Wyd. Poltext, 2010
2. Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Pietrus – Rajman A., Deutsch für Profis. Branża
ekonomiczna, Wyd. Lektorklett, 2013 materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Dawid Maciarz
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
III

15

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z zasadami i regułami publicznoprawnej
ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki, oraz leżącymi u jej podstaw
mechanizmami ekonomicznymi, a także z problematyką prawną zarządu mieniem
publicznym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość instytucji prawa cywilnego, konstrukcji zobowiązania
cywilnoprawnego, kategorii podmiotów prawa cywilnego, konstrukcji zdolności prawnej i
zdolności do czynności prawnej, podstawowa wiedza dotycząca oświadczeń woli (treść,
forma, skutki). Prawo administracyjne – niezbędne podstawowe wiadomości dotyczące
pojęcia organu administracji publicznej, forma działania administracji publicznej
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć –wykład
1. Istota i zakres publicznego prawa gospodarczego. Ustrój gospodarczy państwa.
Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania gospodarki w świetle Konstytucji.
Wpływ prawa europejskiego na treść publicznego prawa gospodarczego.
2. Formy i metody działania organów administracji publicznej w sprawach gospodarczych.
Partnerzy administracji gospodarczej. Zadania samorządu gospodarczego i
zawodowego. Sytuacja prawna przedsiębiorstw publicznych. Komercjalizacja i
prywatyzacja. Gospodarka komunalna.
3. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej oraz kontrola i nadzór państwa
na rynkach finansowych.
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4. Ochrona konkurencji i konsumentów.
5. Rola organów administracji publicznej w zakresie udzielania i nadzorowania pomocy
publicznej.
6. Rola organów administracji publicznej w zakresie ochrony rynku krajowego i rynku
wspólnotowego.
Forma zajęć – ćwiczenia
Analiza tekstów przedmiotowych ustaw z dyskusją
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Uzyskanie wiedzy w zakresie
podstawowych rozwiązań
normatywnych prawa polskiego i
Unii Europejskiej obowiązujących w
obszarze ingerencji państwa w
funkcjonowanie gospodarki.
Nabycie umiejętności w zakresie
identyfikowania podstaw prawnych
obowiązków spoczywających na
przedsiębiorcach oraz kompetencji
administracji publicznej w sferze
działalności gospodarczej.
Zdolność do pełnienia funkcji
kierowniczych w podmiotach
gospodarczych

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W09 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_W10 weryfikacja wiadomości na
K_W13 ćwiczeniach
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W11
S1A_W10

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_U13
weryfikacja wiadomości na
K_U09
ćwiczeniach
S1A_U06
S1A_U04
S1A_U05

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_K02
S1A_K06 weryfikacja wiadomości na

wykład,
ćwiczenia

ćwiczeniach

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.
Ocena końcowa z
i wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

Punkty ECTS

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Łącznie

4

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, tom I i II,
Warszawa 2008
2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, wydanie IV,
Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Popowska B. (red) Publiczne prawo gospodarcze po akcesji do Unii Europejskiej, Wyd.
Poznańskie 2007.
2. Wierzbowski M., Wyrzykowski M. [red.] Prawo gospodarcze. Zagadnienia
administracyjnoprawne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
III

15

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Poznanie doktryny prawa, obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych oraz
orzecznictwa wspólnotowego i polskiego
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony egzamin z podstaw prawoznawstwa
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
1. Zagadnienia ogólne , a w szczególności: pojecie i funkcje finansów publicznych, źródła
prawa finansowego, charakterystyka prawa finansowego, finanse publiczne w
Konstytucji.
2. Prawo budżetowe, a w szczególności: geneza i pojęcie budżetu, zasady budżetowe,
równowaga budżetowa, procedura opracowywania i uchwalania budżetu, wykonywanie
budżetu, finanse jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
3. Prawo podatkowe, a w szczególności: podatek jako instytucja prawna, konstrukcja
podatku, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, polski system podatkowy.
4. Prawo celne, a w szczególności źródła prawa celnego, podstawowe pojęcia prawa
celnego
5. Publiczne prawo bankowe, a w szczególności: NBP – jego organy i funkcje, banki
komercyjne – tworzenie, szczególne uprawnienia i obowiązki, Komisja Nadzoru
Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
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Prawo dewizowe, a w szczególności pojecie wartości dewizowych i obrotu dewizowego,
zezwolenia dewizowe.
Ćwiczenia:
1. Gospodarka finansowa gmin (Charakterystyka ogólna, Procedura budżetowa, Źródła
dochodów gmin, Wpłaty gmin na zwiększenie subwencji)
2. Gospodarka finansowa powiatów (Charakterystyka ogólna, dochody powiatów,
procedura budżetowa)
3. Gospodarka finansowa województw (zagadnienia ogólne, Dochody województwa,
Procedura budżetowa)
4. Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego. Dyscyplin
finansów publicznych Zagadnienia ogólne (naruszenie dyscypliny finansów
5. publicznych, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

ma podstawową wiedzę o strukturach i
zasadach
funkcjonowania
aparatu
administracji publicznej i gospodarczej

K_W09
K_W10
S1A_W11
S1A_W07
S1A_W02

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

posługuje się przepisami prawa w celu
uzasadniania konkretnych działań i
procedur administracyjnych wykazując
się znajomością prawa i umiejętnością
jego stosowania w praktyce.

K_U01
K_U02
K_U07
K_U10
S2A_U01
S2A_U02
S2A_U04
S2A_U03

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego

K_K01
S1A_K01

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium pytania otwarte
Praca pisemna wykonywana w ramach pracy własnej studenta
Forma i warunki zaliczenia: Podstawową metodą oceny pracy studenta jest
zaliczenie pisemne. Dodatkowo – pozytywna ocena z pracy pisemnej. Zgodnie z
regulaminem studiów dopuszcza się także składanie zaliczenia ustnego . Student
ma do wyboru dwa terminy zaliczenia pisemnego. Zaliczenie ustne – po uzyskaniu
stosownej zgody – jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez
egzaminatora.
Ocena końcowa z
i wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
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Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska – Prawo finansów
publicznych, Toruń 2008,
2. A. Bigalski, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs,
J. Wantoch-Rekowski, Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy. Toruń
2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego,
Warszawa 2006
2. Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Warszawa 2009

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Norbert Banaszak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Norbert Banaszak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
III

30

1

zaliczenie z oceną
6

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
III

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
zajęcia pozwalają wyrobić sobie szczegółowy pogląd na temat funkcjonowania
administracji publicznej w sferze władczej, zwracają uwagę na gwarancyjny charakter
procedury administracyjnej w zakresie dotyczącym m.in. ochrony publicznych praw
podmiotowych jednostek i zrzeszeń jednostek, uczą przeprowadzania czytelnej cezury
pomiędzy sferą publicznoprawną (sferą imperium) i prywatnoprawną (sferą dominium),
dają praktyczną wiedzę na temat kontrolowania, dyscyplinowania administracji (środki
prawne, które można przeciwstawić bezczynności organu) na etapie postępowania
jurysdykcyjnego
WYMAGANIA WSTĘPNE:
ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego
2. zasady ogólne kpa
3. podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego
4. czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego
5. orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym
6. weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji,
7. weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych
8. kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę
administracyjnej
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

decyzji

Forma zajęć – ćwiczenia
Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem
się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
zna
elementarną
terminologię
K_W02
weryfikacja wiadomości na
używaną w kpa i rozpoznaje jej
K_W03 ćwiczeniach
źródła oraz charakteryzuje zasady i
S1A_W07
procedury
właściwe
działaniu
S1A_W02
organów administracji publicznej,
Egzamin, sprawdzian, bieżąca
potrafi w sposób precyzyjny i spójny
weryfikacja wiadomości na
wypowiadać się w mowie i piśmie,
ćwiczeniach
na tematy dotyczące zagadnień
związanych
z
postępowaniem
K_U06
administracyjnym, z wykorzystaniem
K_U05
różnych
ujęć
teoretycznych,
K_U08
korzystając zarówno z dorobku nauki
K_U12
o postępowaniu administracyjnym
S1A_U09
jak i innych dyscyplin,
S1A_U03
posługuje
się
językiem S1A_U05 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
S1A_U03 weryfikacja wiadomości na
specjalistycznym
z
zakresu
ćwiczeniach
postępowania administracyjnego w
stopniu koniecznym do wykonywania
zawodu

wykład,
ćwiczenia

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, odpowiedzialnie
przygotowuje się do swojej pracy

wykład,
ćwiczenia

K_K01
K_K04
S1A_K01
S1A_K05
S1A_K04

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
egzamin pisemny – pytania otwarte, kolokwium – pytania otwarte
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

75

51

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

75

99

Łącznie

150

150

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

4

Łącznie

6

6

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne,
Warszawa 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011,
2.
W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed
sądami administracyjnymi, Warszawa 2011
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego,
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Postępowania Cywilnego oraz
Komparastyki Prawa Prywatnego
Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego,
Pr o wa d ząc y: Postępowania Cywilnego oraz
Komparastyki Prawa Prywatnego

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

III

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

III

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie materii uregulowanych w kodeksie rodzinny i opiekuńczym (KRO) i – w części
– w prawie o aktach stanu cywilnego (PASC).
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw prawa cywilnego

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
Ogólna charakterystyka, źródła i zasady przewodnie prawa rodzinnego.
2.
Normatywne ujęcie rodziny.
3.
Pojęcie, rodzaje, linie i stopnie pokrewieństwa i powinowactwa oraz prawnorodzinne
znaczenie obu instytucji.
4.
Zawarcie i unieważnienia małżeństwa.
5.
Treść stosunku prawnego małżeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem małżeńskich
ustrojów majątkowych.
6.
Ustanie małżeństwa.
7.
Rozwiązanie i separowanie małżeństwa.
8.
Problematyka pochodzenia dziecka.
9.
Władza rodzicielska.
10. Przysposobienie.
11. Alimentacja.
12. Problematyka prawnej instytucji opieki, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad
małoletnim.
Wydział Prawa i Administracji
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Przypadki kurateli w KRO, ze szczególnym uwzględnieniem kurateli dla dziecka poczętego
a jeszcze nie urodzonego.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialna
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Zna i definiuje podstawowe pojęcia
prawa rodzinnego

K_W06
K_W07
K_W13
S1A_W05
S1A_W07

Wypowiedzi ustne lub pisemne

wykład

posługuje się podstawowymi
wiadomościami z prawa rodzinnego

K_U10
K_U12
S1A_U06
S1A_U03
S1A_U02

Wypowiedzi ustne lub pisemne

wykład

odpowiedzialnie podchodzi do
problematyki ochrony rodziny

K_K06
K_K01
S1A_K01
S1A_K06

Wypowiedzi ustne lub pisemne

wykład

OPIS EFEKTU

WARUNKI ZALICZENIA:
kolokwium pisemne – dłuższa wypowiedź pisemna (analiza problemów)
Forma i warunki zaliczenia: pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna). Zaliczenie
obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia
(co najmniej 50 % na ocenę pozytywną) .
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Zakamycze 2003
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
11. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006M. Andrzejewski, Prawo
rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Mysiak
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

III

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

1

III

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Analiza systemów konstytucyjnych współczesnych państw poprzez wykorzystanie metod
właściwych dla prawa porównawczego. Ukazanie podobieństw i różnic systemów
prawnych i podstawowych instytucji ustrojowych w różnych modelach ustrojowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość prawa konstytucyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
1. Komparatystyka konstytucyjna (terminologia, znaczenie).
2. Państwo i zasada państwa prawnego.
3. Konstytucja i konstytucjonalizm.
4. Źródła prawa (ustawa i dekret, rozporządzenie). Rola prawa zwyczajowego.
5. Status jednostki w państwie.
6. Środki ochrony praw i wolności.
7. Podstawowe obowiązki jednostki.
8. Zasada demokracji (ujęcie konstytucyjne, zasada suwerenności, zasada podziału
władz, demokratyczne sposoby podejmowania decyzji, demokracja bezpośrednia)
9. Wybory i systemy wyborcze (pojęcie i znacznie wyborów, zasady prawa wyborczego,
systemy wyborcze, instrumentalizacja prawa wyborczego).
10. Systemy rządów (pojęcie systemu rządów, rodzaje systemów, analiza rozwiązań
modelowych)
11. Legislatywa (pojęcie legislatywy, struktura, funkcje i organizacja parlamentów, mandat
przedstawicielski, immunitet).
12. Władza wykonawcza (pojęcie i modele władzy wykonawczej).
13. Władza sądownicza (pozycja ustrojowa, zasady organizacji i funkcjonowania, rodzaje
sądów, tryb powoływania sędziów).
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14. Prawo konstytucyjne a prawo Unii Europejskiej.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, analiza
orzecznictwa sądów konstytucyjnych
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Definiuje pojęcia i źródła prawa
konstytucyjnego w wybranych krajach
Zna podstawowe instytucje i zasady
prawa konstytucyjnego w wybranych
krajach
Potrafi posługiwać się znajomością
przepisów prawa konstytucyjnego w
wybranych krajach
Wykazuje kreatywność w wykorzystaniu
wiedzy z prawa konstytucyjnego

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W02
K_W04
K_W06
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W09

Esej-praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem-analiza tekstu
prawnego;
Esej-praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem-analiza tekstu
prawnego;

K_U02
K_U08
S1A_U02
S1A_U05

Esej-praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem-analiza tekstu
prawnego;

Wykład

K_K04
S1A_K04

Esej-praca indywidualna; dyskusja,
praca z tekstem-analiza tekstu
prawnego;

Wykład

Wykład

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi
praca pisemna (esej) przygotowana w ramach pracy własnej studenta
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw
demokratycznych, Warszawa 2012;
2. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. R. Balicki, Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003;
2. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk
2001.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Nina Leśniak
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Rafał Bucholski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Rafał Bucholski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

III

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

III

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji części szczególnej
prawa administracyjnego. Student powinien wynieść z zajęć wiedzę o instytucjach
mieszczących się w części szczególnej prawa administracyjnego np. prawa pomocy
społecznej, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego itp.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony wstęp do prawoznawstwa oraz część ogólna prawa administracyjnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Prawo administracyjne – część szczególna (wybrane zagadnienia)
I.
Zagadnienia wstępne.
1. Wyodrębnienie części szczególnej prawa administracyjnego.
2. Działy części szczególnej prawa administracyjnego.
II.
Administracyjnoprawna reglamentacja niektórych wolności (swobód) jednostki.
1. Prawo zrzeszania się - stowarzyszenia.
2. Zgromadzenia.
3. Dostęp do informacji publicznej
4. Ochrona danych osobowych.
III.
Administracyjnoprawny status jednostki.
1. Obywatelstwo polskie.
2. Cudzoziemcy
3. Dowody osobiste i paszporty.
IV.
Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia – policja administracyjna.
1. Policja administracyjna.
2. Stany nadzwyczajne.
3. Administracyjnoprawne formy zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.
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V.

Reglamentacja publicznoprawna w sferze praw rzeczowych.
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , wojewódzkie plany
1. zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i
2. zagospodarowania przestrzennego.
2. Podstawowe instytucje prawa budowlanego.
1. Wywłaszczanie nieruchomości oraz inne ograniczenia praw rzeczowych na gruncie
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
VI.
Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku.
1. Reglamentacja korzystania z rzeczy powszechnego użytku.
1. Korzystanie z dróg publicznych.
2. Korzystanie z wód .
2. Korzystanie z zakładów publicznych.
1. Biblioteki.
2. Muzea.
VII. Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych
1. Świadczenia na rzecz obrony państwa.
2. Świadczenia w przypadku klęsk żywiołowych.
VIII.
Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej.
1. Podstawowe formy pomocy społecznej.
1. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone metodą werbalną z wykorzystaniem technik multimedialnych. W trakcie
wykładu odwołuję się do praktyki administracyjnej (kazusy) oraz do orzecznictwa sądów
administracyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Definiuje podstawowe pojęcia
materialnego i ustrojowego prawa
administracyjnego
Charakteryzuje rolę instytucji
materialnego prawa administracyjnego
oraz zasady i procedury ich
funkcjonowania; tłumaczy praktyki
działania podmiotów władzy publicznej;
charakteryzuje formalne i materialne
gwarancje ochrony praw i wolności oraz
obowiązki obywatela
Korzysta z podstawowych pojęć prawa
administracyjnego materialnego i
ustrojowego
Posługuje się przepisami prawa w celu
uzasadniania konkretnych działań
administracyjnych
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
jest przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w grupach, organizacjach i

K_W03
K_W04
K_W06
K_W14
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W07

K_U01
K_U02
K_U06
K_U09
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U05
K_K02
K_K01
K_K05
S1A_K01
S1A_K06
S1A_K05

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium
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instytucjach i zdolny do porozumiewania
się z osobami będącymi i nie będącymi
specjalistami w danej dziedzinie

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna z
rozwiązywaniem problemów) obejmuje wiedzę z zajęć oraz zalecanej literatury
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Z. Leoński – Materialne prawo administracyjne, wydanie 9, 2009 r
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia,
Bydgoszcz 2005.M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne, pojęcia,
instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Rafał Bucholski
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T yp pr ze dm i o t u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

zaliczenie z oceną

III

3
Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

zaliczenie z oceną

III

CEL PRZEDMIOTU:
Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi regułami, jakimi rządzi się
społeczność międzynarodowa. Student powinien być zorientowany w zasadach
funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Ponadto powinien być w stanie ocenić i
zweryfikować informacje, jakie do niego docierają z mediów w zakresie polskiej polityki
zagranicznej i wydarzeń na arenie międzynarodowej. Powinien umieć dotrzeć do aktów
prawa międzynarodowego oraz wewnętrznych aktów prawnych związanych z prawem
międzynarodowym publicznym. Powinien także znać relacje i zależności pomiędzy
systemem prawa krajowego i międzynarodowego publicznego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw prawa konstytucyjnego oraz nauki o państwie

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
Prawo międzynarodowe jako specyficzny porządek prawny
2.
Źródła prawa międzynarodowego
3.
Podmioty prawa międzynarodowego
4.
Organy państwa
5.
Terytorium w prawie międzynarodowym
6.
Ludność
7.
Organizacje międzynarodowe
8.
Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych
9.
Odpowiedzialność międzynarodowa państw
10. Prawo konfliktów zbrojnych
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

zna podstawowe zasady oraz reguły
instytucji prawa międzynarodowego
publicznego.
rozumie specyfikę prawa
międzynarodowego oraz jego relacje
z prawem krajowym
analizuje normy i ich funkcjonowanie

Potrafi wykorzystać wiedzę z
zakresu zasad i reguł prawa

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

kolokwium

wykład

kolokwium

wykład

kolokwium

wykład

kolokwium

wykład

K_W02
K_W08
K_W06
K_W10
S1A_W07
S1A_W03
S1A_W09
K_U05
K_U10
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U08

K_K04
S1A_K04
S1A_K05

międzynarodowego publicznego w

rozwiązywaniu problemów
związanych z funkcjonowaniem
prawa międzynarodowego publicznego.

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium w formie pytań otwartych, sprawdzające wiedzę oraz umiejętność jej
stosowania w praktyce (rozwiązania kazusu lub sporządzenia opinii prawnej na podany
temat). Na ocenę z kolokwium składa się ocena z części teoretycznej (50%) i praktycznej
(50%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. W. Góralczyk, S.Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa
2. Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne,
Warszawa 2006.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia
systemowe, Warszawa 2007
2. Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd. 1, Warszawa 2000 (tłumaczenie
podręcznika opublikowanego przez Cambridge University Press)
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

III

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

III

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania
krajowych i pozakrajowych organów ochrony prawa i korporacji, ze szczególnym
uwzględnieniem roli poszczególnych organów ustrojowych i instytucji ochrony prawa w
organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa.
Ponadto wykład zmierza do przyswojenia przez studentów wymaganej terminologii
prawno-konstytucyjnej. W efekcie student nabywa umiejętność definiowania i rozumienia
pojęć z zakresu przedmiotu oraz korzystania z aktów prawnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza o państwie oraz z zakresu prawa konstytucyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zagadnienia wprowadzające
Konstytucyjne organy i środki ochrony prawa
Pozakonstytucyjne organy i środki ochrony prawa
Pozakrajowe organy ochrony prawa działające w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej
Pozakrajowe środki ochrony prawa
Korporacje ochrony prawa
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład dydaktyczny przy użyciu metod nauczania teoretycznego, praktycznego,
aktywizującego oraz sprzętu multimedialnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
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SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
wymienia i charakteryzuje organy
administracji państwa a także rozumie
praktykę ich działania, zna zasadnicze
instytucjonalne i materialne gwarancje
konstytucji, praw i wolności oraz
obowiązków obywatelskich.

K_W02
K_W03
K_W04
K_W06
K_W07
K_W16
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W09
S1A_W10

potrafi posługiwać się wiedzą
teoretyczna oraz wyszukać
i wykorzystać zasadnicze akty prawne
potrzebne do analizy danego stanu
faktycznego, rozpatruje podmiotowe
i przedmiotowe zakresy kompetencji
organów administracji
Potrafi identyfikować problemy związane
z funkcjonowaniem administracji i
konstruować metody ich rozwiązywania

K_U01
K_U04
K_U06
S1A_U01
S1A_U03
S1A_U05
K_K04
S1A_K04

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Ocena zaangażowania w dyskusji,
sprawdzian pisemny

Wykład

Ocena zaangażowania w dyskusji,
sprawdzian pisemny

Wykład

Ocena zaangażowania w dyskusji

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Sprawdzian pisemny
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Bodio J., Borkowski G., Demendecki T.,
szczegółowa, Warszawa 2012

Ustrój organów ochrony prawnej. Część

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007
2.
M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej, Warszawa 2006
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
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T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : polski
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
Pr o wa d ząc y:
mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

3

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

3

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne
potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia,
np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie
radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji
medialnej publikowanej w radio i telewizji
Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi
zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i
procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z
wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz
teksty specjalistyczne
Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników,
potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie
zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
Wydział Prawa i Administracji
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ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ Giełda: sposoby pozyskiwania kapitału: kredyt, kapitał joint venture, akcje; 2/
rozumienie i interpretacja informacji ekonomicznych; 3/ prowadzenie negocjacji,
język negocjacji; 4/ opisywanie grafów i wykresów; 5/ inwestowanie na giełdzie;
Wybrane zagadnienia globalizacji, definicja globalizacji; 6/ Franchising: zasady
funkcjonowania, proces zakładania przedsiębiorstwa; 7/ pisanie: raport z
zaleceniami, planowanie i organizacja raportu, terminologia specjalistyczna; 8/
kultura korporacyjna zasady pisane i niepisane; 9/ organizacja wewnętrzna
przedsiębiorstwa 10/ pisanie: raport z praktyki zawodowej;
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu
oraz źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania,
pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej
60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do zaliczenia

10 godz.

10 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

60 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Richardson K. Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate,
Macmillan, Oxford, 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Allison J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.
2. Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005.
3. materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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KII 33))
K od p r ze dm io tu : 09.0-WX-ADM-JO03
T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : niemiecki
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
mgr Dawid Maciarz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
Pr o wa d ząc y: mgr Dawid Maciarz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

3

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

3

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne
potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia,
np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie
radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji
medialnej publikowanej w radio i telewizji
Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi
zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i
procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z
wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz
teksty specjalistyczne
Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników,
potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie
zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

1/ Giełda : sposoby pozyskiwania kapitału: kredyt, kapitał joint venture, akcje; 2/
rozumienie i interpretacja informacji ekonomicznych; 3/ prowadzenie negocjacji,
język negocjacji; 4/ opisywanie grafów i wykresów; 5/ inwestowanie na giełdzie;
Wybrane zagadnienia globalizacji, definicja globalizacji; 6/ Franchising: zasady
funkcjonowania, proces zakładania przedsiębiorstwa; 7/ pisanie: raport z
zaleceniami, planowanie i organizacja raportu, terminologia specjalistyczna; 8/
kultura korporacyjna zasady pisane i niepisane; 9/ organizacja wewnętrzna
przedsiębiorstwa 10/ pisanie: raport z praktyki zawodowej;
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu
oraz źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania,
pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej
60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

praca samodzielna:
przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do zaliczenia

10 godz.

10 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

60 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch. Profil administracyjno – usługowy, Wyd.
Nowa Era,
2. 2013
3. Muller A., Schlutter S., Im Beruf B1+/B2, Kurs- und Arbeitsbuch, Wyd.
Duden/Hueber, 2013
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bęza S., Klenschmidt A., Deutsch im Büro, Wyd. Poltext, 2010
2. Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Pietrus – Rajman A., Deutsch für Profis.
Branża ekonomiczna, Wyd. Lektorklett, 2013
3. materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Dawid Maciarz

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Norbert Banaszak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Norbert Banaszak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

egzamin
IV

k o n we r s a t o r i u m

15

1

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

egzamin
IV

k o n we r s a t o r i u m

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Pozyskanie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej jednostek samorządu
terytorialnego - ustroju, zakresu działania i zadań, władz i organów; kompetencji organów
i jednostek pomocniczych, rozumienia roli samorządu w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej; rozumienia różnic w podejściu do samorządu w federacji i w państwie
unitarnym, czynniki kształtujące ustrój i wykonywanie zadań przez jednostki samorządu
terytorialnego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych
administracyjnego.

zagadnień

z

zakresu

prawa

konstytucyjnego

i

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć –wykład
1. Pojęcie wspólnoty lokalnej, podstawowe informacje o samorządzie terytorialnym - istota
i znaczenie, cechy obowiązującego w Polsce systemu samorządności terytorialnej,
formy samoorganizacji społeczności lokalnych;
2. Jednostki samorządu terytorialnego - tworzenie jednostek samorządu terytorialnego
(reformy 1990 i 1998 r.), podział terytorialny państwa, ustrój, zakres działania i zadania,
władze i organy; kompetencje organów, jednostki pomocnicze –
3. Mienie jednostek samorządu terytorialnego, Działalność gospodarcza jednostek
samorządu terytorialnego; działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a
użyteczność publiczna; świadczenia usług przez samorząd terytorialny,

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, budżet jako instrument realizacji zadań
samorządu terytorialnego
5. Współpraca zagraniczna samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego,
samorządu gminnego
Forma zajęć – konwersatorium
 Analiza tekstów ustaw ustrojowych z dyskusją
 Praca w grupach nad ustawami określającymi zadania samorządu terytorialnego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca
w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Student posiada wiedzę na temat
struktury i zasad funkcjonowania
samorządu terytorialnego w
demokratycznym państwie.

K_W04 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_W06 weryfikacja wiadomości na
K_W07 ćwiczeniach
K_W11
S1A_W02
S1A_W09
S1A_W07
S1A_W06

wykład,
konwersatorium

Student samodzielnie rozpoznaje i
tworzy samodzielnie propozycje
rozwiązań problemów pojawiających
się w procesie administrowania i
zarządzania w JST,

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_U02
weryfikacja wiadomości na
K_U04
ćwiczeniach
K_U06
K_U10
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U05

wykład,
konwersatorium

Egzamin, sprawdzian, bieżąca

wykład,
konwersatorium

OPIS EFEKTU

Student wykazuje kreatywność
rozwiązywaniu problemów, bierze
aktywny udział w kształtowaniu
postaw obywatelskich.

K_K06
weryfikacja wiadomości na
S1A_K05 ćwiczeniach
S1A_K06

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: Wykład- egzamin pisemny (pytania otwarte); egzamin
obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury;
Konwersatorium – na ocenę z konwersatorium składają się wyniki osiągnięte na
kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
Ocena końcowa z
wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

i

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

58

Studia niestacjonarne
(w godz.)
40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

67

85

Łącznie

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis 2009;
2.
Kisiel, W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Ofiarska M., Ciapała J., (red.) praca zbiorowa, Zarys prawa samorządu terytorialnego,
Poznań 2001;
2.
Tarno J. P., (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego,
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Postępowania Cywilnego oraz
Komparastyki Prawa Prywatnego
Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego,
Pr o wa d ząc y: Postępowania Cywilnego oraz
Komparastyki Prawa Prywatnego

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
IV

15

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
ć wi c ze n i a

18

egzamin
IV

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien rozumieć
podstawowe pojęcia prawa handlowego oraz zasady funkcjonowania obrotu
cywilnoprawnego i gospodarczego. Po zakończeniu nauki student będzie, m.in. wiedział,
jakie czynności – z punktu widzenia wymogów prawa - należy wykonać, aby założyć
własną firmę, a także jakie prawa przysługują mu w codziennym życiu jako
konsumentowi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw prawa cywilnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
I.
Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa. Źródła prawa
handlowego. Zasady prawahandlowego (ogólne i szczególne).
II.
Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Pojecie i rodzaje przedsiębiorców.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne. Oddział i
przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych. Ewidencja działalności gospodarczej.
KRS.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

III.

Firma (pojecie, budowa, zasady prawa firmowego, prawo do firmy). Prokura
(pojecie, rodzaje, zakres umocowania prokurenta, ustanowienie prokury, odwołanie i
wygaśnięcie).
IV.
Prawo spółek (ogólna charakterystyka spółek, klasyfikacja spółek, charakterystyka
poszczególnych typów spółek: 1. Spółka cywilna; 2. Spółka jawna; 3. Spółka
partnerska; 4. Spółka komandytowa; 5. Spółka komandytowo-akcyjna; 6. Spółka z
o.o.; 7. Spółka akcyjna.
V.
Prawo papierów wartościowych.
VI.
Prawo umów gospodarczych.
Ćwiczenia:
Pojęcie przedsiębiorcy w przepisach KC; Pojęcie przedsiębiorcy oraz pojęcie działalności
gospodarczej w USDG, Konstrukcja rejestru przedsiębiorców oraz innych podmiotów w
KRS, Wprowadzenie do prawa spółek; Spółka Jawna, Spółka Partnerska, Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowo – Akcyjna. Podział,
łączenie i przekształcanie spółek według KSH. Czek, Obligacje Listy zastawne.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład połączony z dyskusją wywołaną pytaniami słuchaczy.
Ćwiczenia: · zadania grupowe takie jak tworzenie aktów założycielskich (umowy spółki itp.). ·
Wypełnianie blankietów czekowych i wekslowych w celu zobrazowania różnic pomiędzy
wekslem in blanco, wekslem trasowanym, wekslem własnym, czekiem in blanco, czekiem
potwierdzonym, czekiem zakreślonym. · Symulacja zgromadzenia wspólników spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z przyjętym wcześniej podziałem na role (prezes, viceprezesi, udziałowcy). · Prezentacje power point oraz dyskusja na temat przedstawianych
zagadnień. Rozwiązywanie kazusów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W09
K_W10
K_W13
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W11
S1A_W10

egzamin

wykład

Nabycie umiejętności w zakresie
identyfikowania podstaw prawnych
funkcjonowania podmiotów prawa
handlowego i obrotu towarowego.

K_U13
K_U09
S1A_U06
S1A_U04
S1A_U05

egzamin
Wypowiedzi ustne lub pisemne

ćwiczenia

Zdolność do pełnienia funkcji
kierowniczych w spółkach prawa
handlowego

K_K02
S1A_K06

Wypowiedzi ustne lub pisemne

Wykład
ćwiczenia

Uzyskanie wiedzy w zakresie
podstawowych rozwiązań normatywnych
prawa handlowego polskiego i Unii
Europejskiej.

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin pisemny (pytania otwarte)
Projekt realizowany w grupie
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny (test); egzamin obejmuje wiedzę
z wykładów z zalecanej literatury;
Ćwiczenia – sprawdzian (kolokwium); zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności,
aktywności, pracy pisemnej i kolokwiów.

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia
ćwiczeń i egzaminu (co najmniej 50 % na ocenę pozytywną) . Ocena końcowa z
przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2005.
2.
M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery
3.
wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2007.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Mysiak
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
IV

30

2

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
IV

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z systemem podatkowym oraz konstrukcją poszczególnych podatków.
Przygotowanie studentów do samodzielnego dokonywania egzegezy tekstu prawnego
(nabycie umiejętności ustalenia treści tego prawa dla konkretnego adresata normy
podatkowo-prawnej).
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony egzamin z podstaw prawoznawstwa
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Zasady podatkowe
2. Pojęcie podatku
3. Elementy konstrukcji podatków
4. Klasyfikacja podatków
5. Granice opodatkowania
6. Przerzucalność podatków
7. System podatkowy
8. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych
9. Źródła prawa podatkowego
10. Wykładnia prawa podatkowego
11. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
12. Pobór podatków
Forma ćwiczenia:
Wydział Prawa i Administracji
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- Analiza tekstów ustaw ustrojowych z dyskusją
- Praca w grupach nad ustawami i aktami administracyjnymi określającymi zobowiązania
podatkowe
METODY KSZTAŁCENIA:
Prezentacja multimedialna oraz analiza tekstu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Charakteryzuje
i
rozróżnia
poszczególne podatki oraz opisuje
elementy konstrukcji poszczególnych
podatków

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na

wykład,
ćwiczenia

K_W09
ćwiczeniach
K_W10
S1A_W07
Potrafi
przedstawić
w
innej S1A_W11 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
konwencji językowej podstawowe S1A_W02 weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach
zasady opodatkowania
Klasyfikuje i porządkuje poszczególne
podatki
Wybiera
sposób
opodatkowania w zależności od
źródła i przedmiotu opodatkowania

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_U02
weryfikacja wiadomości na
K_U05
ćwiczeniach
K_U07
K_U10
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06

Zachowuje ostrożność w wyrażaniu
K_K04
opinii
co
do
społecznych
i
K_K07
ekonomicznych
skutków
opodatkowania
S1A_K04
S1A_K05
Jest zorientowany na konieczność
uszczelnienia systemu podatkowego S1A_K07

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.
Ocena końcowa z
wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

i

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

75

51

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

50

74

Łącznie

Punkty ECTS

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji
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Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3

5

5

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, pod. red. W. Wojtowicz, wyd. VII,
Warszawa 2014
2.
Prawo podatkowe, pod red. W. Wójtowicz, Warszawa 2009
3.
Prawo podatkowe, (red.) P. Smoleń, (red.) W. Wójtowicz, Warszawa 2014
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe,
2.
Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe : zagadnienia materialnoprawne i proceduralne,
Warszawa 2010.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

FFIIN
NA
AN
NS
SE
EP
PR
RZZE
ED
DS
SIIĘ
ĘB
BIIO
OR
RS
STTW
W
K od p r ze dm io tu : 04.3-WX-ADM-FP
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Pracownicy Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Osoba prowadząca zajęcia w danym roku
akademickim

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

IV

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

IV

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania finansami przedsiębiorstwa; wyjaśnienie celu zarządzania finansami
przedsiębiorstwa; przedstawienie modeli, metod i narzędzi wspierających proces
gospodarowania ograniczonymi zasobami finansowymi przedsiębiorstwa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu: teorii
funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

rynku,

ekonomicznych

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw.
2. Domena działalności przedsiębiorstwa i jego struktura.
3. Sprawozdania finansowe.
4. Analiza wskaźnikowa.
5. Analiza kosztów i przychodów.
6. Wartość pieniądza w czasie.
7. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.
8. Projekty inwestycyjne.
9. Przepływy pieniężne.
10. Składniki kapitału przedsiębiorstwa.
11. Prognozy w zarządzaniu finansami.
12. Decyzje finansowe i inwestycyjne.
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uwarunkowań

METODY KSZTAŁCENIA:
W ramach zajęć stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny
prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej
modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła
tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat; analiza studium przypadku.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

Student posiada podstawową
wiedzę z zakresu finansów
przedsiębiorstw.
Student posiada umiejętność
interpretacji i wyjaśniania zjawisk
gospodarczych.
Student wykazuje samodzielność w
działaniach gospodarczych.

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W09

test

wykład

K_U01
K_U02
K_U13

praca pisemna

wykład

dyskusja

wykład

K_K07

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z
testu i pracy pisemnej obejmującej zakres tematyczny zajęć.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

38

25

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

37

50

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.
1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. 7 zaktual. i rozszerz. DIFIN,
Warszawa 2005.
2. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, 2002.
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4. Michalski G., Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck,
2010.
5. Ross S.A., Westerfield W.H. , Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom
wydawniczy ABC, Warszawa, 1999.
6. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, WARSZAWA 2007.
7. Szczęsny W., Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Wydanie: 3, C.H. Beck, 2012.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bednarz K., Finanse dla niefinansistów, C.H. Beck, 2010.
2. Bielawska A. (Red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H.
Beck, Warszawa 2009.
3. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami firm, t. 2, PWE, Warszawa, 1997.
4. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
5. Dykto M., Gumińska B., Pastusiak R., Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady,
Przedsiębiorstwo specjalistyczne „Absolwent”, Łódź, 2000.
6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
7. Zysnarski J., Podstawy finansów dla niefinansistów, ODDK, wyd. II, Gdańsk 2003.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

IV

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

IV

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu przedstawienie główne kierunki myśli filozoficznoprawnej, z akcentem
położonym na sposób pojmowania prawa oraz uzasadnienie posłuchu lub nieposłuszeństwa
wobec prawa. Kierunki zostały zróżnicowane ze względu na ich filozoficzne podstawy. Jest
to tzw. filozofia prawa rozwijana „od filozofii do prawa”, choć szczegółowe rozważania
pokażą, że odmienne ujęcia fundamentalnych problemów prawa są równie wartościowe. W
ramach zajęć przedstawione są także trzy kluczowe idee prawa: sprawiedliwość, wolność i
rządy prawa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Wprowadzenie do filozofii, filozofii prawa i teorii prawa
2. Prawo jako byt;
3. Prawo jako nakaz rozumu;
4. Prawo jako rozkaz suwerena;
5. Prawo jako związek reguł;
6. Prawo jako zjawisko językowe;
7. Prawo jako przedmiot rozumienia;
8. Prawo jako efekt dyskursu;
9. Prawo jako przedmiot krytyki;
10. Prawo jako sposób urzeczywistnienia sprawiedliwości;
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11. Prawo jako granica i gwarant wolności;
12. Prawo jako podstawa i forma polityki.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład kursowy (30 godzin)
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Zna główne zagadnienia filozofii
nowożytnej i współczesnej.
Charakteryzuje poglądy filozoficzne
na prawo.
Samodzielnie, krytycznie a zarazem
twórczo rozwiązuje problemy
sprawiedliwości i legalności prawa.

K_W15
S1A_W01
S1A_W02
K_U15
K_U10
S1A_U06
S1A_U03

Nadaje zagadnieniom moralnym
właściwy im wymiar, tzn. zasad, które
powinny być faktycznie przestrzegane w
społeczeństwie.

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Wypowiedź pisemna lub ustna

wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna

wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna

wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna

wykład

K_K03
S1A_K02

WARUNKI ZALICZENIA:
Sprawdzian pisemny (analiza problemu)
Praca pisemna (esej)
Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (conajmniej
50% na ocenę pozytywną)
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
M. Zirk-Sadowski: Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Historia filozofii, W. Tatarkiewicz t1-3 . Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2005.
2.
Historia filozofii. Frederick Copleston, t 1-4 Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax,
2005.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Piotr Mysiak
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Pracownik Instytutu Psychologii

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: Pracownik Instytutu Psychologii

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

IV

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

IV

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazywana wiedza pozwala poznać studentom znaczenie psychologii w radzeniu sobie z
problemami i stresem w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym zarówno w
aspekcie pozytywnym jak i jego zagrożeń.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej. Brak specyficznych wymagań.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Psychologia jako nauka
2. Podstawowe pojęcia psychologiczne i koncepcje
3. Mechanizmy wpływu społecznego i główne techniki manipulacji społecznej
4. Stereotypy i uprzedzenia
5. Spostrzeganie ludzi i ich zachowań
6. Atrakcyjność interpersonalna
7. Zachowania prospołeczne
8. Teorie agresji - wyznaczniki i kontrola
9. Grupy społeczne
10. Radzeni esobie ze stresem
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi 30 godzin
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
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SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Student ma wiedze o przedmiocie i
zakresie psychologii społecznej; zna
specyfikę dziedziny, formy i kierunki jej
rozwoju oraz wybrane metody i
narzędzia opisu, w tym techniki
pozyskiwania danych, analizowania
zjawisk społecznych oraz rządzących
nimi prawidłowości;
ma rozszerzona wiedze o człowieku jako
jednostce działającej w strukturach
społecznych i organizacyjnych; zna
ogólne i szczegółowe mechanizmy
wywierające wpływ na zachowania
społeczne.
Student posługując sie specjalistyczna
terminologia psychologiczna potrafi
obserwować, interpretować
i wyjaśniając zjawiska społeczne;
posiada umiejętność samodzielnego
rozpoznawania i interpretacji
zachowań człowieka, formułowania
własnych opinii na ten temat, stawiania
hipotez badawczych i ich
weryfikowania.
Student potrafi doskonalić nabyta wiedze
i umiejętności społeczne; potrafi
inspirować i organizować
proces uczenia sie innych osób; jest
otwarty na nowe pomysły; wchodzi w
interakcje z innymi
uczestnikami procesu uczenia sie;
podejmuje wyzwanie kreatywnego
myślenia.

K_W15
S1A_W01
S1A_W02

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Praca pisemna

wykład

Case study i projekt grupowy

wykład

Praca pisemna

wykład

Dylematy i praca w grupie. Projekt
grupowy

wykład

K_U15
K_U10
S1A_U06
S1A_U03

K_K03
S1A_K02

WARUNKI ZALICZENIA:
Sprawdzian pisemny (analiza problemu)
Praca pisemna (esej)
Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium (dłuższa wypowiedz pisemna, rozwiązywanie
problemu),
pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Punkty ECTS
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Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Wojciszke, B. Psychologia Społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar
2011.
2.
Zimbardo R. Psychologia i życie, Warszawa, 1999
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Cialdini, R. B. Wywieranie Wpływu na Ludzi. Teoria i Praktyka (wyd. 2, zmienione)
Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2001.
2.
Aronson, E. Człowiek- Istota Społeczna. Warszawa, PWN 1995.
3.
Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa, PWN,1999
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Marzanna Farnicka
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Robert Wysocki

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Robert Wysocki

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

15

zaliczenie z oceną

1
IV

Ć wi c ze n i a

30

2

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

9

zaliczenie z oceną

1
IV

Ć wi c ze n i a

18

2

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie istoty projektu jako tymczasowego
przedsięwzięcia podejmowanego przez instytucje publiczne w celu wytworzenia
unikatowego wyrobu lub dostarczenia unikatowej usługi o wartości publicznej. Poznanie
modeli opisujących przebieg projektu w czasie. Poznanie i stosowanie metod, technik
i narzędzi zarządzania projektami.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie z przedmiotów: Nauka administracji, Podstawy ekonomii, Organizacja
i zarządzanie w administracji, Ogólne prawo administracyjne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
Zagadnienia wprowadzające:






zadania i kompetencje wybranych organizacji publicznych;
miejsce i rola projektów w sektorze publicznym;
istota i rodzaje projektów;
modele zarządzania projektami;
cykl życia projektu publicznego.

Poznanie procesów zarządzania projektami w zakresie:
 inicjowania i definiowania projektu;
 oceny wykonalności projektu;
 określania struktury projektu;
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planowania przebiegu i zasobów projektu;
budżetowania projektu;
planowania jakości w projekcie;
organizowania zespołu projektowego;
analizy ryzyka projektu;
zarządzania zamówieniami w projekcie;
kierowania przebiegiem i zamykania projektu.

Zagadnienia rozszerzające:
 instytucjonalne formy zarządzania projektami;
 informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie projektami;
 metodyki zarządzania projektami w instytucjach publicznych;
 dojrzałość projektowa organizacji;
 biura wsparcia projektów w regionie.
Ćwiczenia:
Zastosowanie metod i technik zarządzania projektami w zakresie:













inicjowania i definiowania projektu;
zarządzania interesariuszami projektu;
planowania struktury hierarchicznej i kooperacyjnej projektu;
planowania przebiegu projektu;
planowania zasobów projektu;
budżetowania projektu;
planowania jakości w projekcie;
budowania zespołu projektowego;
planowania zarządzania zespołem projektowym;
planowania zarządzania wykonawstwem projektu;
zarządzania ryzykiem w projekcie;
audytu i zamykania projektu.

METODY KSZTAŁCENIA:
W ramach wykładów stosowane będą następujące metody kształcenia:
 wykład konwencjonalny (wykład prowadzony przy wykorzystaniu prezentacji
zawierającej: modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady
praktyczne i źródła tzw. przypisy);
 analiza studium przypadku (prowadzona przez wykładowcę na wybranym przykładzie
projektu);
 praca z materiałami źródłowymi (wybrane przez studenta materiały z książek,
czasopism i źródeł internetowych).
W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody kształcenia:
 analiza studium przypadku projektu publicznego „x” (prowadzona przez wykładowcę);
 projekt (praca w zespołach zadaniowych);
 praca z oprogramowaniem komputerowym wspomagającym zarządzanie projektami
(opcjonalnie);
 prezentacja i analiza porównawcza projektów (dyskusja na temat przebiegu planowania
projektu i wykonania prac; prezentacja rezultatów prac zespołów projektowych).

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI
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FORMA
ZAJĘĆ

Rozumie istotę zarządzania projektami
publicznymi oraz rolę projektów w
funkcjonowaniu i rozwoju jednostek
publicznych.

K_W09

Rozumie zasady i zna podstawowe
procesy zarządzania projektami w
sektorze publicznym.

K_W15

Stosuje metody i techniki: definiowania,
planowania, organizowania,
wykonawstwa i zamykania projektu oraz
kierowania pracą zespołów
projektowych, zarządzania
interesariuszami projektów publicznych.

K_U01
K_U04
K_U10
K_U13

Współdziała w zespole projektowym.

K_K03
K_K05

test

wykład

test

wykład

projekt ,
ocena zgodności wyniku z
rozwiązaniem modelowym,
dyskusja

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach,
wywiad z członkami zespołu
projektowego

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładu:
Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu
obejmującego zakres tematyczny wykładu.
Zaliczenie ćwiczeń:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100
obejmujących treści i zadania realizowane w ramach ćwiczeń:
 wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń pojęć, modeli, metod,
technik i narzędzi zarządzania projektami (20 punktów);
 przedstawienie cząstkowych i końcowego opracowania projektu w wyznaczonym
terminie (51 punktów);
 uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania projektami do
realizacji opracowywanego przez zespół projektowy przedsięwzięcia (9 punktów);
 porównanie zgodności wyników projektu z wymaganiami, celem i zakresem
przedsięwzięcia podjętym przez zespół projektowy (20 punktów).
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

50

32

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

50

68

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

3

Łącznie

4

4

Punkty ECTS
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LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.
1. Wysocki R.K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, Helion, Gliwice
2013.
2. Wirick D.W., Public-Sector Project Management. Meeting the Challenges and
Achieving Results, PMI, Wiley, New Jersey 2009.
3. Kassel D.S., Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for
Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, 2010.
4. Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie,
inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa
2010.
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide) – Fifth
Edition, PMI, Newton Square, PA, USA 2012.
3. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków. Projekty z różnych dziedzin
gospodarki, najlepsze praktyki zarządzania projektami, przykłady pułapek czyhających
na kierowników projektów, Helion, Gliwice 2005.
4. New York State Project Management Guidebook.
http://cio.ny.gov/pmmp/guidebook2/index.htm (2012).
5. Project Cycle Management Guidelines, European Commission, EuropeAID Cooperation
Office, Brussels 2004.
6. Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2, OGC 2005.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Robert Wysocki

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

TTE
EC
CH
HN
NO
OLLO
OG
GIIE
E IIN
NFFO
OR
RM
MA
ATTY
YC
CZZN
NE
EW
WA
AD
DM
MIIN
NIIS
STTR
RA
AC
CJJII
K od p r ze dm io tu : 11.3-WX-ADM-TIWA
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i o t : Osoba prowadząca laboratorium
Nauczyciel akademicki Wydziału Ekonomii
i Zarządzania

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Laboratorium

30

2

IV

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
Laboratorium

18

IV

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Głównym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o
możliwościach wykorzystania technologii teleinformatycznych w administracji. Student
powinien uzyskać także wiedzę i umiejętności stosowania metod oraz środków technicznych
teleinformatyki w rozwiązywaniu typowych zagadnień praktycznych związanych z pracą
zawodową w instytucjach administrujących.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza i umiejętności z technologii informacyjnej z zakresu szkoły średniej
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Informatyka i nauki pokrewne, metodologia przedmiotu: nazwa, przedmiot,
cel, metoda, zakres.
2. Historia
rozwoju
technologii
teleinformatycznych.
Społeczeństwo
informacyjne: globalizacji i lokalne szanse, gospodarka wiedzy, powszechny
dostęp do informacji: szanse i zagrożenia.
3. Systemy informacyjne i informatyczne w obiektach gospodarczych, ewolucja
systemów informacyjnych, funkcje systemu informatycznego.
4. Technologie teleinformatyczne: Informacja, dane, przetwarzanie danych.
Reprezentacja informacji w systemach komputerowych.
5. Środki techniczne teleinformatyki (sprzęt komputerowy, urządzenia
zewnętrzne)
6. Prezentacje multimedialne
7. Sieci komputerowe
8. Internet, usługi internetowe
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

9.

Podstawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem dostępu do informacji
w Internecie, ćwiczenia w pracowni komputerowej, rozwiązywania wybranych zadań w domu
z wykorzystaniem komputera, testy z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Definiuje pojęcie informacji i
charakteryzuje jej znaczenie w
funkcjonowaniu współczesnej
administracji,
Wymienia i charakteryzuje
podstawowe środki techniczne,
programowe i metody teleinformatyki
Potrafi dokonać wyboru
adekwatnych do zadania środków
technicznych i programowych
teleinformatyki,
Potrafi posługiwać się sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem
w rozwiązywaniu typowych
zagadnień praktycznych w
administracji oraz podstawowych
problemów badawczych
Wykazuje kreatywność w
wykorzystaniu metod teleinformatyki
w rozwiązywaniu zdań związanych z
pracą w administracji
Dostrzega rozwój teleinformatyki i
jest otwarty na samodzielne
uzupełnianie oraz aktualizację
wiedzy.

K_W11
K_W12
K_W15
S1A_W06
S1A_W01

K_U03
K_U04
K_U11
K_U16
S1A_U02
S1A_U09

K_K01
K_K04
S1A_K01
S1A_K04

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Kolokwium, aktywność na
zajęciach

Laboratorium

Kolokwium, aktywność na
zajęciach

Laboratorium

Kolokwium, aktywność na
zajęciach, prezentacja
multimedialna

Laboratorium

Kolokwium, aktywność na
zajęciach, prezentacja
multimedialna

Laboratorium

Aktywność na zajęciach,
prezentacja multimedialna

Laboratorium

Kolokwium, aktywność na
zajęciach

Laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium – test wielokrotnego wyboru
Prezentacja multimedialna w grupach
Sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w trakcie zajęć ćwiczeniowych
i zaliczenia praktycznego w pracowni komputerowej
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52
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Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów : szanse i
zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu
administracji, Warszawa 2009.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
A. Rokicka-Broniatowska., Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa
2002
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Przemysław Dulewicz
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T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : angielski
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
mgr Beata Pakulska
Pr o wa d ząc y:
mgr Mariola Szajna
mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

4

Egzamin
3

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

4

Egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne
potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia,
np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie
radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji
medialnej publikowanej w radio i telewizji, potrafi przygotować oraz przeprowadzić
prezentację multimedialną na temat związany z kierunkiem studiów.
Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi
zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i
procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z
wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz
teksty specjalistyczne, potrafi wykorzystać literaturę specjalistyczną dla celów
studiowania oraz dla celów zawodowych.
Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników,
potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie
zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, potrafi napisać streszczenie pracy
licencjackiej.
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WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ problemy pracowników w organizacjach: doradztwo, prowadzenie rozmów; 2/
przygotowanie prezentacji: planowanie i organizacja prezentacji: prezentacja oferty,
usługi, produktu, analiza SWAT, za i przeciw; 3/ opisywanie i przygotowaniu informacji
wizualnej: grafy, wykresy, ilustracje; 4/ przygotowania tekstu slajdów, język prezentacji; 4/
Planowanie kariery zawodowej, stopnie kariery zawodowej; 5/ udział w zebraniach,
praca zespołowa; 6/ pisanie: raport i sprawozdanie z zebrania;
4/ Handel
międzynarodowy, 5/ Prowadzenie działalności gospodarczej: formy finansowania,
tworzenie business planu, 7/ kontrola finansowa: księgowość, dokumenty finansowe i
przepisy, raport finansowy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz
źródeł internetowych, tłumaczenie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin:
Prezentacja multimedialna na temat związany z kierunkiem studiów (25%), test czytania
(25%), test leksykalny (25%), test pisania (25%): razem: 100%.
Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz
wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w
trakcie egzaminu
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.

praca samodzielna:
przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do egzaminu

30 godz.

30 godz.

90

90

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS

3

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

2 ECTS

2 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Allison J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Allison J., Emmerson P.,The Business Upper-Intermediate, Macmillan,
Oxford, 2007.
2. Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005
3. materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Krzysztof Maciej Wieliczko

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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K od p r ze dm io tu : 09.0-WX-ADM-JO04
T yp pr ze dm i ot u : uzupełniający
J ę z yk n auc za n i a : niemiecki
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
mgr Dawid Maciarz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

mgr Alicja Camona – Tyliszczak
Pr o wa d ząc y: mgr Dawid Maciarz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

4

Egzamin
3

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

4

Egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania
oraz wykonywania pracy zawodowej.
Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne
potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia,
np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie
radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji
medialnej publikowanej w radio i telewizji, potrafi przygotować oraz przeprowadzić
prezentację multimedialną na temat związany z kierunkiem studiów.
Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi
zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i
procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z
wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz
teksty specjalistyczne, potrafi wykorzystać literaturę specjalistyczną dla celów
studiowania oraz dla celów zawodowych.
Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników,
potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie
zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, potrafi napisać streszczenie pracy
licencjackiej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu
opisu kształcenia językowego.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ problemy pracowników w organizacjach: doradztwo, prowadzenie rozmów; 2/
przygotowanie prezentacji: planowanie i organizacja prezentacji: prezentacja oferty,
usługi, produktu, analiza SWAT, za i przeciw; 3/ opisywanie i przygotowaniu informacji
wizualnej: grafy, wykresy, ilustracje; 4/ przygotowania tekstu slajdów, język prezentacji; 4/
Planowanie kariery zawodowej, stopnie kariery zawodowej; 5/ udział w zebraniach,
praca zespołowa; 6/ pisanie: raport i sprawozdanie z zebrania;
4/ Handel
międzynarodowy, 5/ Prowadzenie działalności gospodarczej: formy finansowania,
tworzenie business planu, 7/ kontrola finansowa: księgowość, dokumenty finansowe i
przepisy, raport finansowy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury
przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Odniesienie
do efektów
dla programu

Odniesienie
do efektów
dla obszaru

S1A_U09

K_U18

Posługuje się językiem obcym na
poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
umie posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu
administracji, prawa i ekonomii,
w stopniu koniecznym do
wykonywania zawodu

S1A_U10

S1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, uznawanym
za podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów,
dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także innych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemy
Kształcenia Językowego

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin:
Prezentacja multimedialna na temat związany z kierunkiem studiów (25%), test czytania
(25%), test leksykalny (25%), test pisania (25%): razem: 100%.
Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w
trakcie egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:

niestacjonarne:

godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach

30 godz.

18 godz.

udział w konsultacjach

2 godz.

2 godz.

praca samodzielna:
przygotowanie do zajęć

18 godz.

30 godz.

przygotowanie do egzaminu

30 godz.

30 godz.

90

90

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS

3

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

2 ECTS

2 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch. Profil administracyjno – usługowy, Wyd.
Nowa Era,
2. 2013
3. Muller A., Schlutter S., Im Beruf B1+/B2, Kurs- und Arbeitsbuch, Wyd.
Duden/Hueber, 2013
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bęza S., Klenschmidt A., Deutsch im Büro, Wyd. Poltext, 2010
2. Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Pietrus – Rajman A., Deutsch für Profis.
Branża ekonomiczna, Wyd. Lektorklett, 2013
3. materiały internetowe
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Dawid Maciarz

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

15

2

egzamin
V

k o n we r s a t o r i u m

30

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

9

egzamin
V

k o n we r s a t o r i u m

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad ochrony przyrody i ochrony środowiska niezbędnej
w rozumieniu idei rozwoju zrównoważonego ekologicznie. Kształtowanie umiejętności
diagnozowania stanu środowiska jako podstawy do konstruowania programów rozwoju.
Ponadto student powinien uzyskać wiedze na temat ewolucji historycznej i obecnego
kształtu regulacji składających się na system ochrony środowiska w Polsce, ogólnych
zasad tego systemu, instytucji prawnych odgrywających w nim główna role.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza ogólna z zakresu prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład + konwersatoria
1. Ekologią ochrona przyrody i ochrona środowiska jako dziedziny nauki, przydatność
wyników badań w doskonaleniu praktyki w różnych dziedzinach ochrony środowiska.
2. Źródła i rodzaje zagrożeń w środowisku w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym.
3. System ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce oraz jego główne składniki.
4. Organizacja systemu na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
5. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony.
6. Podstawy prawne ochrony przyrody i ochrony środowiska — główne kierunki w prawie
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
7. Prawo ochrony przyrody i środowiska w Polsce.
8. Polityka ekologiczna — główne założenia i kierunki.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

9.

Analiza i ocena problemów z zakresu ochrony w wybranych dziedzinach i sposoby ich
rozwiązywania.

METODY KSZTAŁCENIA:
Metoda przekazu teoretycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych,
wdrażanie metody aktywizującej studentów do dyskusji.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
konserwatoriach

wykład,
konwersatorium

ma wiedzę na temat norm i reguł
prawnych organizujących strukturę i
organy administracji publicznej w
Polsce;
charakteryzuje rolę administracji
publicznej i jej instytucji w
organizacji państwa i
współczesnego społeczeństwa

K_W03
S1A_W02
Egzamin, sprawdzian, bieżąca
S1A_W07 weryfikacja wiadomości na

wykorzystuje ogólną wiedzą z
zakresu nauk o środowisku w
rozwiązywaniu zadań związanych z
funkcjonowaniem instytucji
administrujących

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_U04
weryfikacja wiadomości na
K_U05
konserwatoriach
K_U13
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U06

wykład,
konwersatorium

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
konserwatoriach

wykład,
konwersatorium

potrafi identyfikować problemy
związane z ochroną środowiska
występujące w administracji i
konstruować metody ich
rozwiązywania

wykład,
konwersatorium

konserwatoriach

K_K04
S1A_K04

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z konwersatoriów i egzaminu.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z konwersatoriów i wykładu/egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009;
2.
M. Górski, K. Nowacki, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z
odpadami komunalnymi, Wrocław 2012.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
J. Stalmasiak (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009,
2.
J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer 2009,

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Jarosław Zbieranek

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Jarosław Zbieranek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2
V

Ć wi c ze n i a

egzamin
zaliczenie z oceną

15

4
Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18
V

Ć wi c ze n i a

9

egzamin
zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest przedstawienie konstytucyjno-politycznego mechanizmu wyborów
w Polsce, w procesie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu i organów
samorządu terytorialnego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość prawa konstytucyjnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
1. Podstawowe zasady wyborcze.
2. Prawa wyborcze.
3. Wybory do Sejmu i Senatu.
4. Wybór Prezydent
5. Wybory samorządowe
6. Wybory do Parlamentu Europejskiego

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W04
K_W06
S1A_W07
S1A_W02
S1A_W09

Egzamin
Bieżąca kontrola na zajęciach,
kolokwium

Wykład
Ćwiczenia

Egzamin
Bieżąca kontrola na zajęciach,
kolokwium

Wykład
Ćwiczenia

Potrafi posługiwać się znajomością
przepisów prawa wyborczego w
Polsce

K_U02
K_U08
S1A_U02
S1A_U05

Egzamin
Wykład
Bieżąca kontrola na zajęciach,
Ćwiczenia
dyskusja, praca w grupach, kolokwium

Wykazuje kreatywność w
wykorzystaniu wiedzy z prawa
wyborczego

K_K04
S1A_K04

Egzamin
Bieżąca kontrola na zajęciach,
dyskusja, praca w grupach

Definiuje pojęcie i źródła demokracji
przedstawicielskiej
Zna podstawowe instytucje i zasady
prawa wyborczego

Wykład
Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin pisemny
Kolokwium pisemne
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych,
Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2010.
2.
J. Haman, Demokracja, Decyzje, Wybory, Warszawa 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
K. Piasecki, Wybory Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989 – 2002, 2004.

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ
dr hab. Maciej Malolepszy, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Nauczyciel akademicki/ praktyk ze
Pr o wa d ząc y: stopniem naukowym co najmniej dr nauk
prawnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
V

15

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
ć wi c ze n i a

18

egzamin
V

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z ogólnym zarysem prawa karnego i prawa wykroczeń oraz z
zasadami egzekwowania odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się Kodeksem karnym i Kodeksem wykroczeń
oraz innymi przepisami prawa karnego i prawa wykroczeń.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony egzamin z podstaw prawoznawstwa

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć –wykład
1.
Pojęcie i dziedziny szeroko pojętego prawa karnego i prawa wykroczeń
2.
Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń.
3.
Konstrukcja przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń i ich wykładnia. Zakres
obowiązywania polskiego prawa karnego.
4.
Pojęcie i struktura przestępstwa
5.
Formy popełnienia przestępstwa
6.
Wyłączenie odpowiedzialności ze względu na wyłączenie bezprawności, społecznej
szkodliwości czynu lub winy.
7.
Zbieg przestępstw.
8.
Kary i inne środki (środki karne, zabezpieczające, probacyjne).
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Niekaralność.
Sądowy wymiar kary.
Modyfikacje prawomocnie orzeczonych kar i innych środków.
Przedawnienie.
Zatarcie skazania.
Ważniejsze grupy i typy przestępstw.
Modele prawa wykroczeń.
Kształtowanie się polskiego prawa wykroczeń.
Źródła prawa wykroczeń.
Zakres obowiązywania polskiego prawa wykroczeń.
Pojęcie i struktura wykroczenia oraz podstawowe zasady egzekwowania
odpowiedzialności za wykroczenia.
20. Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa i wykroczenia.
Forma zajęć –ćwiczenia
1.
Koncepcja wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce w aspekcie
historycznym;
2.
Struktura organizacyjna i zadania Służby Więziennej;
3.
Środki oddziaływania na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności;
4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec szczególnych kategorii skazanych:
młodocianych, kobiet, cudzoziemców, stwarzających szczególne zagrożenie dla
społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu karnego;
5.
Struktura organizacyjna kurateli sądowej i zadania służby kuratorskiej w zakresie
wykonywania orzeczonych kar i środków.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny i ćwiczenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje rodzaje przestępstw i
wykroczeń. Wymienia i opisuje kary i
środki karne

K_W02
K_W06
K_W07
K_W13
S1A_W07
S1A_W05

Egzamin

Wykład

Porównuje kryteria odpowiedzialności
karnej. Ustala na podstawie Kodeksu
karnego i Kodeksu wykroczeń znamiona
czynu zabronionego

K_U06
K_U08
S1A_U05
S1A_U06

Bieżąca kontrola i kolokwium

Ćwiczenia

Zachowuje ostrożność przy ustalaniu
zakresu odpowiedzialności karnej. Dąży
do ustalenia wszystkich okoliczności
sprawy związanych z popełnieniem
czynu zabronionego

K_K05
S1A_K05

Bieżąca kontrola i kolokwium

Ćwiczenia

OPIS EFEKTU

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładów: Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji
efektów kształcenia jest egzamin pisemny składający się z trzech pytań. Za każde
pytanie student może otrzymać 3 punkty. Minimalna ilość punktów konieczna do
zaliczenia egzaminu wynosi 4.5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna
ocena z ćwiczeń
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Zaliczenie ćwiczeń: Ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami
weryfikacji efektów kształcenia jest udzielanie odpowiedzi przez studenta na pytania
sformułowane przez prowadzącego w trakcie ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

42

60

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2,5

4

4

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
L. Gardocki, Prawo karne, 18. wyd., Warszawa 2013
2.
M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, 5. wyd.,
Warszawa 2012
3.
T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, M. Kalitowski, Prawo karne. Część ogólna,
szczególna i wojskowa, 4. wyd., Warszawa 2014
4.
A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, 2. wyd., Warszawa
2013
5.
Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dla studentów administracji,
TNOiK, 2009.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck 2008

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Pracownicy Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Osoba prowadząca zajęcia w danym roku
akademickim

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjona rne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

V

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

V

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami
prowadzenia rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i poszczególnych
formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, teorii rynku, mikro i makroekonomicznych
uwarunkowań funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jak również wybranych
zagadnień ekonomii sektora publicznego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
konwersatorium (wybrane zagadnienia)
I. Rachunkowość w działalności przedsiębiorstw
 Zarys historii rachunkowości
 Funkcje i struktura rachunkowości
 Statyczne i dynamiczne ujęcie rachunku
 Ewidencja majątku i kapitałów
 Struktura i funkcjonowanie rachunku kosztów
 Struktura i funkcjonowanie rachunku wyników
 Sprawozdawczość finansowa
II. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 Ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego
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Ewidencja dochodów i wydatków, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego w
jednostkach budżetowych
Budżet zadaniowy w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

METODY KSZTAŁCENIA:
W ramach zajęć stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny
prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej
modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła
tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat; analiza studium przypadku; praca w zespołach
zadaniowych (projekt).
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Studenta zna i charakteryzuje
zasady rachunkowości oraz ich
funkcjami we współczesnych
instytucjach administrujących i
jednostkach gospodarczych.

K_W09

test

konwersatorium

Student potrafi rozwiązywać
podstawowe problemy z zakresu
wyceny i księgowego ujęcia
głównych składników majątku,
kapitału, kosztów i przychodów.

K_U10
K_U13

projekt

konwersatorium

Student jest otwarty na zmiany
zatrudnienia, wykazuje aktywność i
samodzielność w działaniach
gospodarczych.

K_K06

projekt

konwersatorium

OPIS EFEKTU

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu
obejmującego zakres tematyczny zajęć oraz przygotowanie i obrona projektu. Ocena
końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

Punkty ECTS
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Łącznie

2

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.
1.
Kiziukiewicz T.(red.), Rachunkowość sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa
2014.
2.
Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN,
2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Bernacki A., Piątek T., Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych, 2004.
2.
Kuzior A., Rówińska M., Podstawy rachunkowości Kompendium wiedzy, 2008.
3.
Wybrane akty prawne z zakresu rachunkowości, Internetowy System Aktów
Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego,
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Postępowania Cywilnego oraz
Komparastyki Prawa Prywatnego
Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego,
Pr o wa d ząc y: Postępowania Cywilnego oraz
Komparastyki Prawa Prywatnego

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

V

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

V

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów elementarnymi zasadami prawa chroniącymi
własność intelektualną: jego źródłami polskimi i wynikającymi z podpisanych przez
Polskę traktatów międzynarodowych, konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i
artystycznych z 1886 r., Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów praw
własności intelektualnej ( znane jako układ TRIPS), konwencja paryska ochronie
własności przemysłowej – tekst sztokholmski z 1967 r akty prawne Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej (WIPO), w szczególności traktaty: o prawie autorskim i traktat o
artystycznych wykonaniach i fonogramach (1996). Niezbędne jest także uwzględnienie
prawodawstwa Unii Europejskiej. W przypadku polskiego prawa wewnętrznego w
rachubę wchodzą głównie: przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4
lutego 1994, prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000, o ochronie baz danych z
27 lipca 2001, niektóre przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16
kwietnia 1993, oraz o ochronie prawnej odmian roślin z 26 czerwca 2003. Wreszcie –
kodeksu cywilnego. Ze względu na charakter studiów tematyka wykładu poszerzona jest
o elementarne zasady ochrony dóbr osobistych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczone egzaminy z przedmiotów: podstawy prawoznawstwa i prawo cywilne
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.
II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.
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III. Podmiot prawa autorskiego.
IV. Dualistyczny model treści prawa autorskiego
V. Prawa autorskie w Internecie
VI .Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót prawny tymi prawami
VII. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi
VIII. Prawo własności przemysłowej. Wynalazek
IX. Patent
X. Wzór przemysłowy, użytkowy, znak towarowy, oznaczenia geograficzne, topografia
układów scalonych
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
oraz
konieczność
zarządzania
zasobami własności intelektualnej
posługuje się przepisami prawa
chroniącymi własność intelektualną i
dobra osobiste.
ma
poczucie
osobistej
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje w obszarze zagadnień
związanych
z
ochroną
dóbr
osobistych obywatela, własnością
przemysłową i prawami autorskimi

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W13 Wypowiedzi ustne lub pisemne
K_W16
S1A_W07
S1A_W10

wykład

Wypowiedzi ustne lub pisemne
K_U06
S1A_U05

wykład

Wypowiedzi ustne lub pisemne

wykład

K_K03
S1A_K02
S1A_K03

WARUNKI ZALICZENIA:
Sprawdzian pisemny (pytania otwarte)
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena ze sprawdzianu
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

Punkty ECTS
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Łącznie

3

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008,
2.
M. Załucki, Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje,
IUSatTAX, 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
2.
P. Waglowski. Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Helion, Warszawa 2005

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Mysiak
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Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

V

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

V

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie studentów do rozumienia istoty praw podmiotowych, a w tym – prawa do
ochrony danych osobowych, opanowanie wiedzy w zakresie publicznoprawnej
reglamentacji w zakresie ochrony danych osobowych jednostki, przybliżenie istoty
poszczególnych norm zadaniowych, kompetencyjnych i materialnych i proceduralnych,
określających sytuację prawną administrowanego w zakresie ochrony danych osobowych
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczone egzaminy z przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Geneza objęcia ochroną prawną danych o charakterze osobowym
2. Zasady i standardy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce –
podstawowe akty prawne
3. Ochrona danych osobowych w polskim systemie prawnym
4. Ogólna charakterystyka ustawy o ochronie danych osobowych
5. Podmioty, zobowiązane do ochrony danych osobowych
6. Prawa i obowiązki podmiotów, chroniących dane osobowe
7. Prawa osób, których dane dotyczą
8. Zasady przetwarzania danych osobowych
9. Udostępnianie danych osobowych
10. Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
11. Rejestracja zbiorów danych osobowych
12. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad dot. ochrony danych osobowych
13. Status prawny GOIDO
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14. Wybrane przykłady empiryczne w zakresie praktyki administracyjnej i sądowej w
zakresie ochrony danych osobowych.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

definiuje pojęcie danych osobowych
oraz zna regulacje prawne i zasady
przetwarzania danych osobowych

potrafi interpretować zjawiska i
procesy w administracji w kontekście
ochrony danych osobowych oraz
dokonywać ich opisu, analizy i
interpretacji stosując podstawowe
pojęcia teoretyczne, posługuje się
przepisami
prawa
w
celu
uzasadniania konkretnych działań
administracyjnych
rozpoznaje problemy związane z
przewarzaniem danych osobowych
występujące
w
instytucjach
administrujących i rozumie ich wagę

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W07 Wypowiedź pisemna lub ustna
K_W08
S1A_W07
S1A_W05
S1A_W03

wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna

wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna
K_K04
S1A_K05
S1A_K04

wykład

K_U10
S1A_U06
S1A_U03

WARUNKI ZALICZENIA:
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Sprawdzian pisemny – pytania otwarte pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (
conajmniej 50% na ocenę pozytywną)
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

40

52

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Krasuski, Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy,
Wolters Kluwer Polska - LEX, 2012.
2. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska - LEX, 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wolters
Kluwer Polska - OFICYNA, 2010.
2. A. Jędruszczak, B. Nowakowski, System kontroli GIODO i ochrona informacji
niejawnych. Praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji
niejawnych, C.H. Beck, 2011.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Piotr Mysiak
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Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

Ćwiczenia

30

egzamin

2
VI

15

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

Ćwiczenia

egzamin

18
VI
9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
W wyniku nauczania zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji
student nabywa wiedzę o istocie oraz szczegółowych instytucjach polskiej procedury
administracyjnej, jak również umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania
podstawowych pism procesowych, zaskarżania aktów lub czynności w postępowaniu
egzekucyjnym oraz wypełniania druków tytułów wykonawczych. Student nabywa ponadto
wiedzę co do trybu prowadzenia administracyjnej egzekucji pieniężnej oraz niepieniężnej
z uwzględnieniem zasad stosowania poszczególnych rodzajów środków egzekucyjnych.
Poza tym student przyswaja zagadnienia z zakresu postępowań o charakterze
administracyjnym oraz kosztów postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
i sądowoadministracyjnego
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe wiadomości z zakresu postępowania administracyjnego i funkcjonowania
administracji publicznej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
1. Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego w administracji
2. Zasady postępowania egzekucyjnego
3. Obowiązki podlegające egzekucji
4. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

5. Upomnienie, znaczenie instytucji oraz analiza treści i skutków prawnych
6. Tytuł wykonawczy, jako podstawa prawna prowadzenia egzekucji- analiza elementów
formalnych
7. Tok postępowania egzekucyjnego
8. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnymklasyfikacja i zasady stosowania
9. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem
sprzeciwu
10. Rozpoznawanie sporów o właściwość w postępowaniu administracyjnym i
egzekucyjnym
11. Postępowanie w sprawach wydawani a zaświadczeń
12. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
13. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i
sądowoadministracyjnego
14. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za naruszenie przepisów
postępowania administracyjnego.
Forma zajęć – ćwiczenia
Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z
odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.
METODY KSZTAŁCENIA:
Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęć jest analiza obowiązujących
rozwiązań prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny . W szerokim zakresie
omawiane jest także orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału
rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe.
Studenci zapoznają się z wzorami pism procesowych w postępowaniu
egzekucyjnym oraz urzędowych formularzy tytułów wykonawczych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
wymienia i charakteryzuje instytucje
polskiej procedury administracyjnej
posiada umiejętności praktyczne w
zakresie przygotowywania
podstawowych pism procesowych,
zaskarżania aktów lub czynności w
postępowaniu egzekucyjnym oraz
wypełniania druków tytułów
wykonawczych.

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W02
K_W06
S1A_W07

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

K_U06
K_U07
S1A_U04
S1A_U05

potrafi analizować proces postępowania
administracyjnego
potrafi identyfikować problemy związane
z funkcjonowaniem administracji i
konstruować metody ich rozwiązywania

K_K04
S1A_K04

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i
wykładu/egzaminu.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

53

35

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

47

65

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

2,5

Łącznie

4

4

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
R. Hauser, Z. Leońsk, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Komentarz, wydanie IV, C.H.Beck 2008.
2.
Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowo
administracyjne, wydanie VI Warszawa 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i
sądowo administracyjne, Kraków 2009.
2.
J. Dembczyńska, P. Pietrasz, K. Sobieralsk, R. Suwaj, Praktyka administracyjnego
postępowania egzekucyjnego, Wrocław 2009
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

V

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

V

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami tworzenia
prawa w Polsce. Na konwersatoriach omawiana będzie szeroko rozumiana problematyka
pracy legislatora, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki tworzenia aktów prawa
miejscowego. Omówione zostaną również wady i zalety obecnie obowiązującej regulacji
tworzenia prawa w Polsce (ZTP). W ramach zajęć przewidziane są również zajęcia o
charakterze praktycznym, podczas których studenci będą przygotowywali projekty ustaw,
rozporządzeń i aktów prawa miejscowego i wewnętrznego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Podstawowe sposoby pojmowania prawa.
2. Cechy tekstów prawnych
3. Systematyka aktów prawnych.
4. Technika prawodawcza i jej dyrektywy. Założenie racjonalnego prawodawcy.
5. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce. Formy tworzenia prawa.
METODY KSZTAŁCENIA:
prelekcja z prezentacją multimedialną
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna elementarne zagadnienia
związane z teorią prawa oraz na ich
gruncie wyjaśnia etapy tworzenia
tekstów prawnych.
Tłumaczy i charakteryzuje proces
stanowienia prawa w kontekście
realizacji konstytucyjnej zasady
urzeczywistniania państwa prawnego.

FORMA ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na konwersatoriach

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na konwersatoriach

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na konwersatoriach

konwersatorium

K_W07
K_W06
S1A_W07
S1A_W09

Posiada umiejętność wykorzystania
zdobytej wiedzy teoretycznej w
płaszczyźnie rozumienia i budowy
tekstów prawnych.
Posiada umiejętność samodzielnego
proponowania konkretnych rozstrzygnięć
prawnych działając na podstawie i w
granicach obowiązującego prawa.

K_U02
K_U07
S1A_U02
S1A_U04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z interpretacją
tekstów prawnych. Ma świadomość wagi
i znaczenia właściwej interpretacji
tekstów prawnych oraz działa w myśl
zasady praworządności organów
państwa.

K_K04
K_K06
S1A_K04
S1A_K05

WARUNKI ZALICZENIA:
Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa
2004.
2. P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy
administracji rządowej, Kolonia Limited 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

1. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

zaliczenie z oceną

V

2
Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

zaliczenie z oceną

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z wybranymi aspektami konfliktu w sytuacjach społecznych i zawodowych
oraz pokazanie możliwości jego rozwiązywania w wyniku negocjacji i mediacji. Celem
kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
jakie pojawić się mogą nie tylko w organizacjach publicznych, lecz także w różnych
sytuacjach z życia codziennego. Kształcenie zmierza do wykształcenia umiejętności
zauważania sytuacji konfliktowych, odkrycia ich natury oraz wykorzystania znajomości
sposobów och rozwiązywania. Po zakończeniu szkolenia student powinien posiadać
umiejętność przygotowania, prowadzenia i zakończenia procesu negocjacji. Serie
ćwiczeń praktycznych pozwolą studentowi nabyć także praktyczne umiejętności
skutecznej komunikacji, zachowania się w sytuacjach konfliktowych, wykorzystania
różnych metod i technik negocjacji i mediacji oraz prowadzenia negocjacji w różnych
sytuacjach życiowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
1. ISTOTA KONFLIKTU W WYBRANYCH SYTUACJACH SPOŁECZNYCH I
ZAWODOWYCH.
2. CZYM SĄ NEGOCJACJE I MEDIACJE ?
3. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH:
4. CECHY DOBREGO NEGOCJATORA
5. ETAPY NEGOCJACJI
6. STYLE NEGOCJACJI WSPIERAJĄCE I BLOKUJĄCE POROZUMIENIE
Wydział Prawa i Administracji
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7.
8.
9.
10.

TYPOWE BŁĘDY W NEGOCJACJACH I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
WYBRANE TECHNIKI NEGOCJACYJNE:
TRÓJSTRONNE METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.
POSTAWA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
rozwiązywanie możliwych sytuacji konfliktowych.

-

symulacje i

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Sprawdzian, bieżąca
zna procesy komunikowania
K_W04 weryfikacja wiadomości na
interpersonalnego i społecznego
występujące w administracji,
S1A_W02 konwersatoriach
identyfikuje i charakteryzuje sytuacje S1A_W03
konfliktowe

konwersatorium

dobiera i operuje właściwymi technikami
w zakresie negocjacji i mediacji w
rozmaitych okolicznościach zawodowych
i społecznych.

Sprawdzian, bieżąca
K_U11
weryfikacja wiadomości na
K_U03
konwersatoriach
S1A_U09
S1A_U02

konwersatorium

wykazuje kreatywność w sytuacjach
społecznych i zawodowych w
zakresie komunikowania się z
partnerem oraz rozwiązywania
konfliktów i negocjowania

K_K01,
weryfikacja wiadomości na
K_K04
konwersatoriach
S1A_K06,
S1A_K04

OPIS EFEKTU

Sprawdzian, bieżąca

konwersatorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

1. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer Polska,
Warszwa 2009.
2. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Fowler Alan, Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 1997.
2. K. Bargiel-Matusiewic, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007,
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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UM
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WE
E
K od p r ze dm io tu : 10.6-WX-ADM-SD
T yp pr ze dm i ot u : wspomagający kierunkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Samodzielni pracownicy Wydziału Prawa i
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Administracji stanowiący minimum kadrowe
kierunku

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Samodzielni pracownicy Wydziału Prawa i
Pr o wa d ząc y: Administracji stanowiący minimum kadrowe
kierunku

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
30

2

V

zaliczenie z oceną

30

2

VI

zaliczenie z oceną

Seminarium

15
Studia niestacjonarne
18

V

zaliczenie z oceną

18

VI

zaliczenie z oceną

Seminarium

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie seminarzystów do korzystania z literatury naukowej, przepisów prawnych
i orzecznictwa w celu samodzielnego opracowania pod względem treści i formy tematu
pracy magisterskiej zgodnie z przepisami chroniącymi prawa autorskie oraz pomoc
dydaktyczna w przygotowaniu się seminarzystów do egzaminu dyplomowego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ogólna wiedza z zakresu nauk o administracji i nauk prawnych. Ogólna wiedza na temat
metodologii pracy naukowej, analizy źródeł informacji, metod gromadzenia informacji
oraz technik analizy i interpretacji zjawisk.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: seminarium dyplomowe
w ramach zajęć seminaryjnych realizowane są następujące zagadnienia:
 metodyka przygotowania pracy dyplomowej,
 ustalenia brzmienia i zakresu tematu, systematyki materiału,
 przygotowania się do egzaminu dyplomowego;
 wskazówki praktyczne związane z gromadzeniem przepisów prawnych, literatury,
orzecznictwa, innych materiałów, z regułami wykorzystania ich w rozważaniach,
cytowania, omawiania, zajmowania własnego stanowiska magistranta wobec poglądów
Wydział Prawa i Administracji
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lub rozwiązań prawnych, z zachowaniem wymagań dotyczących formy tekstu pracy
dyplomowej.
przekazywana jest bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w odniesieniu do
poszczególnych lub wszystkich tematów prac dyplomowych,
jest sprawowana kontrola postępów pracy nad tematem pracy dyplomowej, poczynając
od wybranych fragmentów opracowań do wstępnej ocena gotowej pracy złożonej w
celu uzyskania zaliczenia seminarium ponadto przekazywane są wiadomości dotyczące
przedmiotu i przebiegu egzaminu dyplomowego.

METODY KSZTAŁCENIA:
seminarium, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca,
analiza źródeł rozwiązywanie problemów praktycznych, przygotowanie prac
pisemnych i ich elementów
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

K_W01
K_W12
K_W16
S1A_W01
S1A_W06
S1A_W10

Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym
Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym

zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej
potrafi przygotować samodzielnie
opracowanie pisemne z zakresu
zagadnień szczegółowych w obrębie
kierunku administracja z wykorzystaniem
teorii oraz praktyki w zakresie nauk o
prawie i administracji
ma umiejętność merytorycznej
argumentacji i formułowania krytycznych
wniosków i samodzielnych sądów
dotyczących zastosowania przepisów
prawnych
potrafi aktualizować oraz uzupełniać
nabytą wiedzę i umiejętności, a także
rozumie potrzebą stałego dokształcania
się

potrafi myśleć i działać w sposób
kreatywny

FORMA
ZAJĘĆ

Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy.
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym

zna metody pozyskiwania i
przetwarzania danych opisujących
struktury instytucji administrujących oraz
procesy informacyjne w nich i między
nimi zachodzące,
ma wiedzę o metodach i narzędziach
modelowania procesów zachodzących w
administracji

METODY WERYFIKACJI

K_U04
K_U05
K_U09
K_U16
K_U17
S1A_U03
S1A_U02
S1A_U05
S1A_U09
S1A_U10

K_K01
K_K07
S1A_K01
S1A_K07

Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym
Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym
Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym
Wypowiedzi w trakcie pracy z grupą seminarium
i indywidualnych spotkań.
Napisanie pracy
Wypowiedzi na egzaminie
dyplomowym
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WARUNKI ZALICZENIA:
Ocena postępów realizacji pracy dyplomowej, praca dyplomowa, egzamin
dyplomowy.
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywne oceny semestralne, pozytywna ocena
pracy dyplomowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

85

61

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

290

314

Łącznie

375

375

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3,5

2,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

11,5

12,5

15

15

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
4. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, wydania najnowsze.
5. J. Apanowicz J., Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z
organizacji i zarządzania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia
1997
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Piotr Mysiak
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Rafał Bucholski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Rafał Bucholski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

VI

egzamin
2

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

VI

egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką prawa urzędniczego. Powyższe
ma duże znaczenie z punktu widzenia podjęcia pracy w szeroko rozumianej administracji
publicznej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawy wiedzy o prawie pracy
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
wykład
1) Pojęcie prawa urzędniczego.
2)
Nawiązanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
3)
Zmiana stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej.
4)
Ustanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
5)
Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej.
6)
Odrębności stosunku pracy na podstawie ustawy o pracownikach urzędów
państwowych.
7)
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, analiza tekstów z dyskusją
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

Wydział Prawa i Administracji
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FORMA
ZAJĘĆ

Wiedza na temat zakresu
problematy prawa urzędniczego.
Znajomość aktów prawnych
dotyczących prawa urzędniczego.
Wiedza na temat sposobu
stosowania w praktyce instytucji
prawa urzędniczego.

K_W07
K_W13
S1A_W05
S1A_W07

Analiza aktów prawnych. Wykładnia
przepisów prawa urzędniczego.
Umiejętność stosowania
poszczególnych instytucji prawa
urzędniczego w praktyce.

K_U09
K_U13
S1A_U05
S1A_U06

Świadomość konieczności nabycia
wiedzy teoretycznej w celu jej
właściwego praktycznego
zastosowani.

K_K03
S1A_K03

Egzamin

wykład

Egzamin

wykład

Egzamin

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin – pytania otwarte
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z
wykładów oraz zalecanej literatury.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

38

26

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

12

24

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. R. Borek-Buchajczuk, W. Perdeus, T. Liszcz (red.), Prawo urzędniczne, Lublin 2010.
2. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Rafał Bucholski
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T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski

Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Wyznaczeni pracownicy Wydziału Prawa
i Administracji

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

VI

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z zagadnieniami etyki życia społecznego i gospodarczego; utrwalenie
świadomości, że zarządzanie instytucjami społecznymi i przedsiębiorstwami winno
uwzględniać aspekt humanistyczny; wyrabianie pozycji etycznej i zdolności stosowania
kryteriów moralnych w życiu społeczno - politycznym i działalności gospodarczej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład :
1. Wprowadzenie do etyki (geneza etyki, etyka jako filozofia praktyczna, etyka wartości i
etyka zasad, etyka normatywna etyka opisowa, metaetyka - czyli etyka krytyczna lub
filozofia moralności, podstawowe kategorie etyczne).
2. Etyki zawodowe ( etyki zawodowe jako normy postępowania i jako role społeczne,
metaetyka zawodowa).
3. Etyka w społeczeństwie demokratycznym ( etyka i moralność społeczna, cnoty
społeczne i osobiste, etyczna zasada sprawiedliwości, etyczna zasada słuszności,
etyczna zasada praworządności, etyka relatywistyczna).
4. Rola etyki w administracji publicznej ( kształtowanie postaw etycznych środowiska,
czynniki wpływające na poziom etyczny instytucji, podział działań urzędniczych ze
względu na legalność i etyczność, narzędzia podnoszenia poziomu etycznego instytucji
publicznej, kodeksy etyczne).
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5. Korupcja jako zagrożenie dla państwa ( zjawisko , definicja i formy korupcji, oraz
przeciwdziałanie korupcji).
6. Etyka lobbingu.
7. Etyka w zarządzaniu i administrowaniu kadrami administracji.
8. Etyka w biznesie( zdefiniowanie pojęcia etyki w biznesie, poglądy na etykę biznesu
nowoczesnego kapitalizmu, społeczna odpowiedzialność firmy).
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Zna główne zagadnienia etyki
nowożytnej i współczesnej.
Charakteryzuje programy etyczne w
instytucjach publicznych, firmach i
organizacjach.
Samodzielnie, krytycznie a zarazem
twórczo rozwiązuje problemy w
oparciu o analizę wartości
etycznych.
Nadaje zagadnieniom moralnym
właściwy im wymiar, tzn. zasad,
które powinny być faktycznie
przestrzegane w społeczeństwie.

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Wypowiedź pisemna lub ustna

Wykład

K_W15
S1A_W01 Wypowiedź pisemna lub ustna
S1A_W02

Wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna
K_U15
K_U10
S1A_U06
S1A_U03

Wykład

Wypowiedź pisemna lub ustna
K_K03
S1A_K02

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Sprawdzian pisemny (analiza problemu)

Praca pisemna (esej)
Forma i warunki zaliczenia: kolokwium (dłuższa wypowiedz pisemna,
rozwiązywanie problemu),pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (conajmniej 50%
na ocenę pozytywną).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

Punkty ECTS
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Łącznie

2

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
D. Bąk, Etos urzędnika, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego , Warszawa 2007,
2.
J. Filek, (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Małopolska
Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004,
(publikacja dostępna pod adresem : www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etykap.pdf)
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
M. Kosewski M., Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to
ograniczać?, „Służba Cywilna” nr 3, 2001/2002, (publikacja dostępna pod adresem :
www.dsc.kprm.gov.pl/przeglad )
2.
S. Snihur, Etyka biznesu: zarys wybranych zagadnień, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2006
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Mysiak
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PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Sławomir Maciejewski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Sławomir Maciejewski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

VI

egzamin
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

VI

egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie studentów do rozumienia istoty i charakteru funkcjonowania władzy
wykonawczej w państwie demokratycznym. Student poznaje w systematycznym ujęciu
regulacje statuujące podstawowe instytucje polskiego prawa zabezpieczenia
społecznego oraz zapoznaje się z teoretycznymi poglądami nauki i wybranymi
orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu
zabezpieczenia społecznego. Zapoznanie studentów z kwalifikacją poszczególnych
typów polityki zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien znać podstawowe zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadać wiedzę o systemie politycznym i jego podstawowych komponentach, rozumieć
miejsce polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych w strukturze działań
podmiotów publicznych. Wymagania literaturowe: nauka prawa konstytucyjnego, nauka
prawa administracyjnego, nauki polityczne, ogólna wiedza z zakresu polityki społecznej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej i systemu ubezpieczeń
społecznych, zakres polityki społecznej, rozwój, doktryny i modele, skale
2. Polityka społeczna a polityka gospodarcza, cele zrównoważonego rozwoju a
polityka społeczna, kryteria pomiaru, perspektywy i zagrożenia rozwoju
społecznego
3. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej i kształtowanie procesów
ludnościowych
4. Potrzeby i ich diagnozowanie
Wydział Prawa i Administracji
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5. Polityka zdrowotna i zabezpieczenie zdrowotne. Systemy ochrony zdrowia i ich
finansowanie
6. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju
7. Zatrudnienie i rynek pracy. Cele i funkcje zatrudnienia, bezrobocie, skutki
społeczne
8. Zabezpieczenie społeczne – idee, rozwój, ryzyka społeczne, standardy
międzynarodowe, rozwiązania polskie
9. System ubezpieczenia społecznego, przedmiot i zakres, funkcje celowe
10. Pomoc społeczna – zadania, kompetencje, organizacja, finansowanie świadczeń
pomocy społecznej
11. Demograficzne starzenie się społeczeństw – systemy emerytalne, finansowanie
opieki długoterminowej.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład problemowy, techniki multimedialne, praca na aktach prawnych i dokumentach
oraz dyskusja dydaktyczna
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W04
K_W10
S1A_W04
S1A_W07
S1A_W08

Obserwacje i ocena przygotowania
studenta do zajęć
Kolokwium zaliczeniowe
Test końcowy

wykład

Rozumienie istoty realizowanej polityki
społecznej i systemu ubezpieczeń
społecznych oraz zasad organizacji i
działania systemów ubezpieczeń
społecznych w Polsce
Posługuje się przepisami prawa i innymi
środkami działań w celu uzasadniania
konkretnych polityk społecznych

K_U01
K_U11
S2A_U01
S2A_U08
S2A_U03
S2A_U10

Obserwacje i ocena przygotowania
studenta do zajęć
Kolokwium zaliczeniowe
Test końcowy

wykład

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
jest przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w grupach, organizacjach i
instytucjach i zdolny do porozumiewania
się z osobami będącymi i nie będącymi

K_K01
K_K02
S1A_K01
S1A_K02

Obserwacje i ocena przygotowania
studenta do zajęć
Kolokwium zaliczeniowe
Test końcowy

wykład

OPIS EFEKTU
Definiuje podstawowe pojęcia polityki
społecznej i systemu ubezpieczeń
społecznych,
Charakteryzuje rolę instytucji
ustrojowych w państwie oraz zasady i
procedury ich funkcjonowania; tłumaczy
praktyki działania podmiotów władzy
publicznej w zakresie różnych typów
polityki społecznej
Przedstawia podstawowe zjawiska,
składające się na uwarunkowania
polityki społecznej, potrzeby
jednostkowe i społeczne, ewaluację i
czynniki rozwoju
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specjalistami w danej dziedzinie

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium zaliczeniowe w formie zagadnień problemowych
Test końcowy na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz
zagadnienia do uzupełnienia
Ocena końcowa – średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach
granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

43

31

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

32

44

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2007.
2.
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki pod red. G.Firlit- Fesnak i M. Szylko –
Skoczny, Warszawa 2007
3.
I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcia i konstrukcje prawne zabezpieczenia społecznego,
Warszawa 2010
4.
W. Muszalski: Prawo socjalne, Warszawa 2007
5.
G. Uścińska: Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne
rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa 2005
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Polityka społeczna. Teorie, podziały: red. M. Lavalette i A. Pratt, Warszawa 2010
2.
red. T. Bińczycka –Majewska, Konstrukcje prawa emerytalnego, Zakamycze 2004

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sławomir Maciejewski
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T yp pr ze dm i ot u : specjalnościowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Ewaryst Kowalczyk

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Ewaryst Kowalczyk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
VI

15

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
VI

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Prezentacja polskiego systemu zamówień publicznych, jako działań mających na celu
racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
1. ROZWÓJ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE
2. RACJONALIZOWANIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH
3. USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-PODSTAWOWE UNORMOWANIA PRAWNE
4. ZJAWISKA PATOLOGICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
5. REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ćwiczenia:
1. STOSOWANIE PROCEDUR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W POSZCZEGÓLNYCH
TRYBACH
3. PROBLEMATYKA USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ
4. OPISYWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5. OKREŚLANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6. OKREŚLANIE KRYTERIÓW OCENY OFERT
7. ZAWIERANIE UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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METODY KSZTAŁCENIA:
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

zna podstawy prawne systemu
zamówień publicznych
rozumie zasady wydatkowania
środków publicznych

K_W04 Sprawdzian pisemny. Bieżąca
K_W10 weryfikacja wiedzy na
K_W15 ćwiczeniach
S1A_W07
S1A_W02

wykład,
ćwiczenia

klasyfikuje sposoby wydatkowania
środków publicznych
rozpoznaje i rozwiązuje problemy z
zakresu zamówień publicznych

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
K_U06
weryfikacja wiedzy na
K_U02
ćwiczeniach
S1A_U05
S1A_U02

wykład,
ćwiczenia

przestrzega zasady wydatkowania
środków publicznych

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
K_K04
weryfikacja wiedzy na
S1A_K04 ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin (pytania otwarte)
Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z egzaminu
obejmującego wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury
Kolokwium (pytania otwarte)
Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwium
obejmującego wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury

pisemnego

pisemnego

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

67

85

Łącznie

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 87 poz. 484),
2.
Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz,
LexisNexis 2011,
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3.

Gawrońska-Baran A., Hryc-Ląd A., Saja K., Śledziewska Małgorzata, Zamówienia
publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia, WIEDZA I PRAKTYKA ,2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Szustakiewicz P., Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne, C.H.
Beck, 2011

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Ewaryst Kowalczyk
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Rafał Bucholski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Rafał Bucholski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podziałem administracji rządowej. Nadto
zostaną omówione instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej. Student
ma również wynieść znajomość dotyczącą działów administracji publicznej, centralnych i
terenowych organów administracji rządowej w Polsce.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: konwersatorium
I. Instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej
II. Działy administracji publicznej
III. Centralne organy administracji publicznej
IV. Terenowe organy administracji rządowej
V. Prawotwórstwo organów administracji rządowej
VI. Służby, inspekcje i straże w układzie resortowym
METODY KSZTAŁCENIA:
Konwersatorium: elementy tradycyjnego wykładu z analizą regulacji i dyskusją

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

- zna sposób funkcjonowania

SYMBOLE
EFEKTÓW

K_W03

METODY WERYFIKACJI
Sprawdzian, bieżąca
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FORMA ZAJĘĆ
Konwersatorium

administracji rządowej oraz
zespolonej administracji
samorządowej
- zna relacje prawne pomiędzy
instytucjami i organami administracji
zespolonej (niezespolonej)

K_W04 weryfikacja wiadomości
S1A_W03
S1A_W04

- wykorzystuje zdobytą wiedzę
wiedzą z zakresu nauk o prawie i
administracji do stosowania prawa
w administracji rządowej i
zespolonej administracji
samorządowej
- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o prawie i
administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i
rozstrzygania problemów
zawodowych

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

Konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

Konwersatorium

- potrafi uczestniczyć w
przygotowaniu projektów
współdziałania administracji
rządowej i zespolonej administracji
samorządowej,
- potrafi odpowiednio ocenić
pragmatykę działania

K_U03
K_U07
S1A_U02
S1A_U04

K_K03
K_K05
S1A_K03
S1A_K05

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie pisemne
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego, aktywne
uczestnictwo w konwersatoriach
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

47

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
M. Chmaj, Administracja rządowa w Polsce, Difin, 2012.
2.
A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna (red. J.Boć), Colonia Limited,
Wrocław 2003.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (skrypt), Wyd. UR,
Rzeszów 2008.
2.
E. Ura, S. Pieprzny, (red.) Służby mundurowe w zapewnieniu bezpieczeństwa
wewnętrznego RP, Rzeszów 2010.
3.
J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer
2007.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Rafał Bucholski
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

zaliczenie z oceną

VI

3
Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

zaliczenie z oceną

VI

CEL PRZEDMIOTU:
Przedstawienie studentom w sposób pogłębiony zasad tworzenia, funkcjonowania i
kontrolowania instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej oraz
przepisów prawa unijnego dotyczących tych zagadnień.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstaw prawa UE.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Ustrój instytucji Unii Europejskiej
2. Organy i instytucje Unii Europejskiej
3. Organizacja i funkcjonowanie administracji UE
4. Kontrola administracji UE
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwersatoryjny, dyskusja
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
zna podstawowe zasady oraz reguły
funkcjonowania instytucji, organów i
administracji Unii Europejskiej.
przyswoił i rozumie specyfikę

SYMBOLE
EFEKTÓW
K_W02
K_W08
K_W06
K_W10
S1A_W07

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach w
ramach dyskusji i sprawdzianów
wiedzy

konwers
atorium

bieżąca kontrola na zajęciach w

konwers
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funkcjonowania administracji UE

S1A_W03
S1A_W09

ramach dyskusji i sprawdzianów
wiedzy

atorium

analizuje instytucjonalne podstawy
funkcjonowania UE

K_U05
K_U10
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U08

bieżąca kontrola na zajęciach w
ramach dyskusji

konwers
atorium

bieżąca kontrola na zajęciach w
ramach dyskusji

konwers
atorium

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu
zasad i reguł funkcjonowania Unii
Europejskiej w rozwiązywaniu
problemów związanych z
funkcjonowaniem instytucji
administrujących.

K_K04
S1A_K04
S1A_K05

WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja przygotowania do zajęć w formie bieżących sprawdzianów wiedzy
oraz oceny aktywności na zajęciach podczas dyskusji.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

47

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
M. Kenig-Witkowska(red.), A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne
Unii Europejskiej, wyd. CH Beck, W-wa, 2011.
2.
J. Justyński, Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Toruń 2003,
3.
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej.
Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2008,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Cała-Wacinkiewicz E., System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem
Traktatu Lizbońskiego, C.H.BECK, Warszawa 2009.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
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J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Norbert Banaszak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Norbert Banaszak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem wykładu jest zaprezentowanie pojęcia i klasyfikacji kontroli administracji publicznej
(zewnętrznej i wewnętrznej), wykazanie jej systemowego charakteru oraz znaczenia
kontroli administracji publicznej dla ochrony sfery wolności, praw i zakresów obowiązków
człowieka/obywatela a także innych podmiotów administrowanych. Praktyczny walor
wykładu polega na umiejętności wskazania organów właściwych do kontroli administracji
publicznej w zależności od podejmowanej przez nią formy działania.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Konwersatorium:
I. Pojęcie kontroli.
II. Pojęcie kontroli a pojęcie nadzoru, sytuacja prawna kontrolowanego a
sytuacja prawna nadzorowanego. Kontrola i nadzór w administracji scentralizowanej
(rządowej).
III. Kontrola i nadzór w administracji zdecentralizowanej (samorząd
terytorialny). Organy nadzoru i kontroli. Kryteria nadzoru i kontroli.
IV. Kontrola parlamentarna administracji publicznej
V. Instytucja tzw. kontroli państwowej.
VI. Status prawny, zadania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich
VII. Kontrola resortowa i międzyresortowa
VIII. Kontrola społeczna.
METODY KSZTAŁCENIA:
Prelekcja z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Sprawdzian, bieżąca
K_W08 weryfikacja wiadomości na
K_W02 ćwiczeniach
S1A_W03
S1A_W07

Konwersatorium

umie samodzielnie zdobywać wiedzę
Sprawdzian, bieżąca
K_U02
i poszerzać wiadomości badawcze,
weryfikacja wiadomości na
K_U04
potrafi wyszukiwać, analizować,
ćwiczeniach
oceniać, selekcjonować informacje z S1A_U02
S1A_U04
wykorzystaniem różnych źródeł,

Konwersatorium

ma świadomość poziomu swojej
Sprawdzian, bieżąca
wiedzy i umiejętności, rozumie
weryfikacja wiadomości na
K_K02,
potrzebę ciągłego dokształcania się
ćwiczeniach
K_K05
zawodowego i rozwoju osobistego,
potrafi odpowiednio określić priorytety S1A_K06,
S1A_K05
służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania,

Konwersatorium

OPIS EFEKTU

objaśnia terminologię używaną w
postępowaniu kontrolnym,
ma uporządkowaną pogłębioną
wiedzę o mechanizmach kontroli
administracji,

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia – sprawdzian (kolokwium); na ocenę składają się wyniki
osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%)
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Jagielski, Kontrola Administracji Publicznej, Wydawn. Prawnicze, 1999.
2. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna (red. J.Boć), Colonia
Limited, Wrocław 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
R. Lewicka, Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze
powszechnie obowiązującym, Wydawnictwo: Sejmowe , Grudzień 2008
2.
J. Lang, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Rafał Bucholski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

VI

egzamin
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

VI

egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studenta z polskim i europejskim systemem bankowym oraz podstawowymi
usługami świadczonymi przez banki.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony egzamin z prawa finansowego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Sektor usług depozytowo-kredytowych (bankowych) w ramach rynku finansowego.
2. Publiczne i prywatne prawo rynku finansowego. Miejsce prawa bankowego w systemie
prawa. Metody, cele i zakres regulacji.
3. Źródła prawa bankowego. Harmonizacja z prawem Unii Europejskiej.
4. Banki jako instytucje finansowe. Banki a instytucje kredytowe.
5. Czynności bankowe jako usługi finansowe; ustawowy katalog czynności bankowych.
Banki a parabanki.
6. Czynności bankowe a umowy bankowe. Rola bankowych wzorców umownych.
7. Szczególne uprawnienia i obowiązki ustawowe banków.
8. System finansowy banków. Problem adekwatności kapitałowej.
9. Prawne formy konsolidacji banków – łączenie, grupowanie, zrzeszanie się banków.
10. Procedury tworzenia, reorganizacji i likwidacji banków. Upadłość banku i jej skutki.
11. System bankowy – ewolucja w okresie transformacji, struktura i elementy składowe.
Rodzaje banków.
12. Narodowy Bank Polski jako bank centralny. Emisja pieniądza i polityka pieniężna. Rola
NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
13. Nadzór bankowy w ramach zintegrowanego nadzoru publicznego. Komisja Nadzoru
Finansowego – status prawny i kompetencje.
14. Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jego zadania.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

15. Komitet Stabilności Finansowej. Działania antykryzysowe w systemie bankowym.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupach

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W09
K_W10
ma podstawową wiedzę o
strukturach i zasadach
S1A_W11
funkcjonowania systemu bankowego S1A_W07
S1A_W02

Egzamin

wykład

posługuje się przepisami prawa w
celu uzasadniania konkretnych
efektów w zakresie usług
finansowych.

K_U01
K_U02
K_U07
K_U10
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U03

Egzamin

wykład

ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego

K_K01
S1A_K01

Egzamin

wykład

OPIS EFEKTU

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu
(pytania otwarte) weryfikującego wiedzę uzyskaną na wykładach i w oparciu o zalecaną
literaturę.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

43

31

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

32

44

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

1.
2.

E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe, Wrocław 2009.
Z.Ofiarski, Prawo bankowe, wyd.III, Zakamycze, Krakow 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
E. Pietrzak, M. Markiewicz (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Rafał Bucholski
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Liczba godzin
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Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Ewaryst Kowalczyk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
VI

15

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

18

egzamin
VI

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zawierania umów ubezpieczenia i warunkach
funkcjonowania rynku ubezpieczeń.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu: teorii rynku, makro- i mikroekonomicznych uwarunkowań
funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
wykład
 Zasady funkcjonowania firm ubezpieczeniowych w Polsce
 Ubezpieczenia obowiązkowe
 Ubezpieczenia dobrowolne
 Ogólne warunki ubezpieczenia - charakterystyka
 Finanse zakładów ubezpieczeń
 Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej
 Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
ćwiczenia
 Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów prawnych z odwołaniem
się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów
METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Prezentacja tematów z wykorzystaniem schematów, wykresów i przykładów
ilustrujących tematykę wykładów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Zna możliwości i warunków
zastosowania ubezpieczeń jako
instrumentu służącego zarządzaniu
ryzykiem w procesach
gospodarczych.
Posiada wiedzę o prawnych i
praktycznych aspektach zawierania
umów ubezpieczenia i warunkach
funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

K_W09
K_W10 Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy podczas
S1A_W11 ćwiczeń.
S1A_W07

wykład,
ćwiczenia

Potrafi racjonalnie analizować
uwarunkowania prawne
ubezpieczenia, ryzyko szkody i
wykorzystanie w tym celu umowy
ubezpieczenia.

K_U02
K_U09
Sprawdzian pisemny. Bieżąca
K_U13
weryfikacja wiedzy podczas
S1A_U02 ćwiczeń.
S1A_U05
S1A_U06

wykład,
ćwiczenia

Jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w rynku
ubezpieczeń.

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
K_K05
weryfikacja wiedzy podczas
S1A_K05 ćwiczeń.

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium – pytania otwarte
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.
Egzamin pisemny-pytania otwarte.
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

67

85

Łącznie

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
E. Kowalewski, D. Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń
gospodarczych, Of. Wyd. Branta, wyd. III, Bydgoszcz – Toruń 2006.
2.
J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. I – III., Poltext, Warszawa 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (4), Of. Wyd. Branta,
Bydgoszcz 2002.
2.
A. Wosiewicz, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (3), Of. Wyd. Branta,
Bydgoszcz 1997.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Ewaryst Kowalczyk

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przedstawienie podstaw sporządzania aktów planowania i zagospodarowania
przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem aktów tworzonych na szczeblu
terenowym (województwo, gmina). Zastosowanie Zasad Techniki Prawodawczej przy
sporządzaniu aktów planistycznych. Przedstawienie procedur towarzyszących tworzeniu
aktów planowania i zagospodarowania przestrzennego Przedstawienie zasad i trybu
ogłaszania i wprowadzania do obowiązującego porządku prawnego nowych aktów
planistycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zalecana znajomość podstaw prawa i administracji oraz ustroju i funkcjonowania
samorządu terytorialnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
konwersatorium
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – zagadnienia prawne
 Pojęcie prawa zagospodarowania przestrzennego
 Regulacja prawna prawa zagospodarowania przestrzennego
 Podstawowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
 Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym – techniki legislacyjne i procedura
sporządzania
 Planowanie przestrzenne w województwie – techniki legislacyjne i procedura
sporządzania
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie
 Uwagi ogólne
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja












Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pojęcie i charakter studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Proceduralne aspekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Pojęcie i charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Proceduralne aspekty sporządzania i uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Zagadnienie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

METODY KSZTAŁCENIA:
Prezentacja tematów z wykorzystaniem schematów, wykresów i przykładów
ilustrujących tematykę ćwiczeń i wykładów, praca w grupach.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

posiada wiedzę i zna terminologię
planowania i zagospodarowania
przestrzennego

K_W09 Sprawdzian, bieżąca
K_W10 weryfikacja wiadomości na
konwersatoriach
S1A_W11
S1A_W07

konwersatorium

posiada podstawowe umiejętności
planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz identyfikacji i
oceny poprawności formalnej strony
treści aktu planistycznego oraz
trybu jego sporządzania

Sprawdzian, bieżąca
K_U02
weryfikacja wiadomości na
K_U09
konwersatoriach
K_U13
S1A_U02
S1A_U05
S1A_U06

konwersatorium

samodzielność, krytycyzm,
niezależności myślenia

Sprawdzian, bieżąca
K_K05
weryfikacja wiadomości na
S1A_K05 konwersatoriach

konwersatorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

47

Łącznie

75

75

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2004
2.
Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego.
Uwarunkowania, bariery, perspektywy, Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Komentarz,
Warszawa 2004
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem jest poznanie i zrozumienie zasad gospodarki odpadami, poznanie źródeł
wytwarzania różnych rodzajów odpadów, ich właściwości i uciążliwości dla środowiska,
metod minimalizacji wytwarzania odpadów, odzysku, poznanie procesów utylizacji i
unieszkodliwiania odpadów, zapoznanie z metodami i technikami stosowanymi w
gospodarce odpadami.
Student zdobywa ponadto wiedzę do opracowywania planów gospodarki odpadami oraz
zdobywa wiedzę przydatną w zarządzaniu gospodarką odpadową.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony przedmiot: Organizacja ochrony środowiska.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Konwersatorium
Zasady gospodarki różnymi rodzajami odpadów w świetle regulacji prawnych.
Źródła wytwarzania i rodzaje odpadów, klasyfikacja, minimalizacja wytwarzania.
Odpady komunalne właściwości, charakterystyka jakościowa i ilościowa; monitoring
odpadów
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych, ich uciążliwość.
Rodzaje, właściwości surowcowe oraz składniki niebezpieczne w odpadach
wielkogabarytowych (odpady sprzętu AGD, odpady elektroniczne, poużytkowe meble).
Sposoby gromadzenia odpadów i systemy segregacji; transport odpadów.
Metody postępowania z odpadami; odzysk surowców, recykling materiałowy i
surowcowy; ekologiczne i gospodarcze korzyści zagospodarowania odzyskanych
surowców.
Kompostowanie odpadów, źródła, rodzaje i przydatność odpadów do kompostowania.
Wydział Prawa i Administracji
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Spalanie z odzyskiem energii; składowanie odpadów, urządzenie i eksploatacja
składowisk.
Odpady przemysłowe - właściwości, uciążliwość dla środowiska, metody utylizacji i
zagospodarowania.
Osady ściekowe -właściwości, uciążliwość dla środowiska, metody zagospodarowania.
Odpady niebezpieczne (w tym radioaktywne) - ocena ryzyka, zagospodarowanie,
składowanie.
Utylizacja odpadów - procesy i urządzenia. Metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych (oleje przepracowane, odpady pestycydowe).
Racjonalna gospodarka odpadami, w tym technologie mało i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi
i wtórnymi.
Praca w grupach, analiza przypadków organizacji gospodarki odpadami w wybranych
miejscowościach
Ćwiczenia audytoryjne - przykłady rozwiązywania zagadnień związanych z utylizacją
odpadów, ćwiczenia wykonywane samodzielnie i zespołowo (referaty problemowe),
analiza i dyskusja wykonanych prac.
Ćwiczenia terenowe - praktyczne zapoznanie się z instalacjami związanymi z gospodarką
odpadami (sortownia, kompostownia, stacja demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, składowisko odpadów).
METODY KSZTAŁCENIA:
praca w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

ma podstawową wiedzę z zakresu K_W10 Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
wiadomości na konwersatoriach
gospodarki odpadami
S1A_W07

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
K_U02
wykorzystuje ogólną wiedzą z K_W07 wiadomości na konwersatoriach
zakresu gospodarki komunalnej w K_W10
rozwiązywaniu zadań związanych z
S1A_U02
funkcjonowaniem
instytucji
S1A_U04
administrujących
S1A_U06

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca weryfikacja
K_K04
rozumie wagę zadań związanych z
wiadomości na konwersatoriach
gospodarką komunalną
S1A_K04

konwersatorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

40

Studia niestacjonarne
(w godz.)
28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

47

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa, 2006
2.
Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Śląskiej 2001.
3.
Poradnik gospodarowania odpadami, pod red. K. Skalmowskiego, Verlag Dashöfer,
1998r. (uzupełniony cyklicznie).
4.
Bilitewski B. i in. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. SeidelPrzywecki, Warszawa 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN Warszawa 2007.
2.
Korzeń Z: Ekologistyka, Poznań 2001 r. Biblioteka Logistyka
3.
Korzeniowski A, Skrzypek M: Ekologistyka zużytych opakowań. Poznań 1999r.
Biblioteka Logistyka.
4.
Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska. Wydaw.
ABRYS, Poznań (miesięcznik).
5.
Eko- problemy utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych. Kwartalnik od 1991r
6.
Ekoinżynieria - kwartalnik. Wydaw. Ekoinżynieria, Lublin.
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Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z regulacją administracyjnoprawnej reglamentacji procesu
budowlanego i kształcenie umiejętności interpretacji prawa administracyjnego
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczone przedmioty: prawo i postępowanie administracyjne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Istota, charakterystyka i źródła prawa budowlanego
2. Podmioty administracyjnego procesu budowlanego, ich kompetencje, prawa i obowiązki
3. Interesy indywidualne i interesy publiczne a administracyjnoprawna reglamentacja
procesów budowlanych
4. Zasada wolności zabudowy i zagospodarowania terenu
5. Stadia procesu budowlanego
6. Utrzymanie wzniesionych obiektów budowlanych
METODY KSZTAŁCENIA:
analiza tekstów z dyskusją
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

nazywa, , wymienia, opisuje,

SYMBOLE
EFEKTÓW

K_W01

METODY WERYFIKACJI
Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
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FORMA ZAJĘĆ
konwersatorium

wyjaśnia definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu prawa
budowlanego

K_W10 konwersatoriach
S1A_W01
S1A_W07

rozwiązuje podstawowe problemy z
zakresu prawa budowlanego,
porównuje, klasyfikuje główne
pojęcia z prawa budowlanego

Sprawdzian, bieżąca
K_U03
weryfikacja wiadomości na
K_U07
konwersatoriach
S1A_U02
S1A_U04

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
konwersatoriach

konwersatorium

student powinien uzyskać gotowość
do uczenia się przez całe życie,
sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania z innymi
członkami i liderem zespołu.
umiejętność czytania aktów
prawnych, i formułowania zapytań
prawnych.

K_K01
K_K03
S1A_K01
S1A_K03

WARUNKI ZALICZENIA:
Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Z. Leoński, Marek Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania
przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002.
2.
K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Wolters Kluwer 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Niewiadomski Z. (red.): Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2007.
2.
B. Bodziony, P. Gniadzik, Prawo budowlane z komentarzem wraz z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2005.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Nauczyciel akademicki/praktyk co najmniej
ze stopniem doktora nauk prawnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ
dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

VI

egzamin
3

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

VI

egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami odpowiedzialności karnej w związku z
naruszeniem norm prawa administracyjnego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony egzamin z prawa administracyjnego i podstaw prawa karnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Przepisy administracyjne źródłem odpowiedzialności karnych.
2. Odpowiedzialność z naruszenia norm prawa ochrony środowiska.
3. Odpowiedzialność z naruszenia norm prawa inwestycyjnego.
4. Odpwiedzialność za naruszenia norm prawa drogowego
5. Inne rodzaje odpowiedzialności karnej za naruszenie norm prawa administracyjnego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

Rozpoznaje rodzaje przestępstw i
wykroczeń w prawie

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W02
K_W06

Egzamin

Wykład
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administracyjnym. Wymienia i
opisuje kary i środki karne.

K_W07
K_W13
S1A_W07
S1A_W05

Porównuje kryteria
K_U06
odpowiedzialności karnej. Ustala na
K_U08
podstawie Kodeksu karnego i
Kodeksu wykroczeń znamiona
S1A_U05
czynu zabronionego w prawie
S1A_U06
administracyjnym.
Zachowuje ostrożność przy
ustalaniu zakresu odpowiedzialności
K_K05
karnej. Dąży do ustalenia wszystkich
S1A_K05
okoliczności sprawy związanych z
popełnieniem czynu zabronionego

Egzamin

Wykład

Egzamin

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładów: Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji
efektów kształcenia jest egzamin pisemny składający się z trzech pytań. Za każde
pytanie student może otrzymać 3 punkty. Minimalna ilość punktów konieczna do
zaliczenia egzaminu wynosi 4.5.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

43

31

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

32

44

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zostanie podana studentom na pierwszych zajęciach przez prowadzącego i bieżąco
aktualizowana
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dla studentów administracji,
TNOiK, 2009.
2.
M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania,
Warszawa 2008.
3.
J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red). Materialne prawo administracyjne, cz. 2, Kielce
2010.
4.
A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck 2008.
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Pracownicy Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Osoba prowadząca zajęcia w danym roku
akademickim

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

Ćwiczenia

30

egzamin

2
VI

15

2

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

Ćwiczenia

egzamin

18
VI
9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem jest rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji
kryzysowych; podejmowanie zadań i pełnienia kompetencji organów władzy publicznej
oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowanie i kierowanie akcją na
szczeblu gminy i powiatu.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Organizacja i funkcjonowanie samorządu, prawo konstytucyjne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
 Specyfika i potrzeba zarządzania kryzysowego
 Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego
 Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego
 Prawne aspekty zarządzania kryzysowego
 Klęski żywiołowe i katastrofy oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i
środowiska
 Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
 Organizacja i zadania centrum reagowania w gminie oraz centrum zarządzania
kryzysowego w powiecie i województwie.
 Sposób tworzenia gminnego zespołu reagowania oraz powiatowych i wojewódzkich
zespołów reagowania kryzysowego oraz ich wyposażenie
Wydział Prawa i Administracji
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Dobór ludzi do zespołu zarządzania kryzysowego
Siły i środki gminnego zespołu reagowania. Planowanie i przygotowanie do sytuacji
kryzysowych

Ćwiczenia:
Wybrane zagadnienia praktyczne zarządzania kryzysowego w samorządach:
 Planowanie w zarządzaniu kryzysowym
 Elementy topografii i terenoznawstwa
 Znaki umowne stosowane na polskich mapach topograficznych
 Systemy informacji przestrzennej jako narzędzie wspierające proces planowania i
zarządzania kryzysowego
 Komunikacja z mediami i społeczeństwem w zarządzaniu kryzysowym
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład:
W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny
prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej
modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła
tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat.
Ćwiczenia:
W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody: analiza studium przypadku;
praca w zespołach zadaniowych (projekt); dyskusja na temat przebiegu planowania
i wykonania zadania; omówienie i ocena rezultatów pracy zespołu zadaniowego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Student zna podstawowe pojęcia z
zakresu zarządzania kryzysowego;
podstawy teoretyczne i prawne
zarządzania kryzysowego; złożoność
warunków zagrożeń bezpieczeństwa na
obszarze Polski; wpływ klęsk
żywiołowych na życie ludności i
środowiska naturalnego oraz
infrastruktury w Polsce i Europie;
zadania i kompetencje organów władzy
publicznej i instytucji w zakresie
zarządzania kryzysowego
Studenta poprawnie określa potrzeby i
zależności oraz uwarunkowania
funkcjonowania centrów i zespołów
reagowania kryzysowego; potrafi w nich
funkcjonować, rozwiązywać problemy
kryzysowe powodowane katastrofami i
klęskami żywiołowymi ; analizować i
rozumieć podstawowe problemy i
przyczyny powstawania sytuacji
kryzysowych; stosować procedury
podejmowania decyzji przy wykonywaniu
zadań; realizować kompetencje organów
władzy publicznej oraz instytucji i
organizacji w sytuacjach kryzysowych w
zakresie planowania i kierowania akcją
na szczeblu gminy/powiatu.

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

test

wykład

projekt

ćwiczenia

K_W04

K_U02
K_U03
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Student potrafi aktywnie uczestniczyć w
realizacji zadań i organizować pracę
zespołu określając priorytety, cele, efekty
i metody działania.

K_K03

projekt

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładu:
Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu
obejmującego zakres tematyczny wykładu.
Zaliczenie ćwiczeń:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z treści i zadań
realizowanych w ramach ćwiczeń:
 wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń pojęć, modeli, metod,
technik i narzędzi zarządzania kryzysowego (30 punktów);
 przedstawienie wyników zrealizowanego zadania (30 punktów);
 uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania kryzysowego w
zadaniu (20 punktów);
 porównanie wyniku z wynikami innych zespołów oraz wskazanie mocnych i słabych
stron przyjętego rozwiązania (20 punktów).
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

58

40

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

67

85

Łącznie

125

125

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2,5

3,5

5

5

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Gołębiewski J. Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, Wyd.
SAPSP Kraków 2011.
2.
Marczak J. Samoorganizacja społeczeństwa powszechnego. Samoobrona
powszechna III RP, Wyd. AON, Warszawa 2000.
3.
Sienkiewicz–Małyjurek K., Krynojewski F., Zarządzanie kryzysowe w administracji
publicznej, Difin, Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Jakubczak R., Flis J. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i
strategie, Bellona, Warszawa 2006.
2.
Tyrała P. Zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
Wydział Prawa i Administracji
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3.
4.

Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego
http://www.rsipwl.lubuskie.pl/
Wybrane akty prawne z zakresu zarządzania kryzysowego [w:] Internetowy System
Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Rafał Bucholski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Rafał Bucholski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zatem zapoznanie studentów z problematyką ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego RP, analiza zadań realizowanych przez
podmioty administracji publicznej odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo, a także
przedstawienie wzajemnych relacji, powiązań, współdziałania wszystkich służb
uczestniczących w zagwarantowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w
państwie. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywatelom i porządku publicznego to
jedno z istotniejszych zadań dla państwa działającego poprzez jego organy.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Rola administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2. Udział Policji w zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa i poszanowania porządku
publicznego
3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
4. Centralne Biuro Antykorupcyjne
5. Straż Graniczna
6. Straż miejska
7. Inspekcja Transportu Drogowego
8. Żandarmeria wojskowa
METODY KSZTAŁCENIA:
prelekcja z prezentacją multimedialną

Wydział Prawa i Administracji
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

W ramach kształcenia z przedmiotu
student powinien uzyskać wiedzę o:
- podstawach prawnych
K_W07
(konstytucyjnych i ustawowych)
dotyczących zapewnienia porządku i S1A_W07
bezpieczeństwa, oraz roli
określonych podmiotów w tym
zakresie.

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

W efekcie przeprowadzonych zajęć
student powinien nabyć umiejętność:
- identyfikacji zagrożeń o
charakterze zewnętrznym i
wewnętrznym dla obywateli,
K_U02
- dokonywania analizy przyczynowo
K_U07
– skutkowej zagrożeń porządku i
bezpieczeństwa w państwie,
S1A_U01
- wykorzystania uzyskanej wiedzy do S1A_U04
rozwiązywania teoretycznych i
S1A_U02
praktycznych problemów
związanych z zapewnieniem
poczucia bezpieczeństwa
obywatelom i porządku publicznego
w państwie.

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
problemy z bezpieczeństwem
publicznym. Ma świadomość wagi i
znaczenia właściwej interpretacji
tekstów prawnych oraz działa w
myśl zasady praworządności
organów państwa.

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości

konwersatorium

OPIS EFEKTU

K_K04
K_K06
S1A_K04
S1A_K06
S1A_K05

WARUNKI ZALICZENIA:
zaliczenie pisemne – pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

47

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

Punkty ECTS

Wydział Prawa i Administracji
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Łącznie

3

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011.
2.
B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i
zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa`2010.
2.
K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON 2007.

PROGRAM OPRACOWALI: dr Norbert Banaszak, dr Rafał Bucholski
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Pracownik Wydziału Prawa i Administracji

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: Pracownik Wydziału Prawa i Administracji

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
1. Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę o przesłankach i trybach
wprowadzania oraz znoszenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych.
2. Student powinien zostać zaznajomiony z regulacjami dotyczącymi zakresu ograniczeń
wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych oraz środków
ich ochrony.
3. Student powinien potrafić wskazać adekwatny środek zmierzający do wyrównania start
majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw w czasie stanów
nadzwyczajnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość prawa konstytucyjnego i administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
Pojęcie i definicja stanu nadzwyczajnego.
2.
Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych: zasada wyjątkowości, zasada legalności,
zasada proporcjonalności, zasada celowości, zasada ochrony podstaw systemu
prawnego, zasada ochrony organów przedstawicielskich.
3.
Stan wojny a stan wojenny.
4.
Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu
wojennego.
5.
Rozporządzenia z mocą ustawy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego.
6.
Tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego.
7.
Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu
wyjątkowego.
8.
Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
9.
Tryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Wydział Prawa i Administracji
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Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu
klęski żywiołowej.
Zasady wyrównywania strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia
wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych.

10.

METODY KSZTAŁCENIA:
prezentacje multimedialne, praca w grupach (symulacje sytuacji kryzysowych)
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Znać: przedmiot, treść i zakres
zarządzania w okresie występowania
zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze
Polski; wpływ klęsk żywiołowych na
życie ludności i środowiska naturalnego
oraz infrastruktury; zadania i
kompetencje organów władzy publicznej
i instytucji w zakresie zarządzania w
stanach nadzwyczajnych
poprawnie określić potrzeby i zależności
oraz uwarunkowania funkcjonowania
centrów i zespołów reagowania w
stanach nadzwyczajnych; działać w nich
przy zespołowym rozwiązywaniu
problemów kryzysowych
powodowanych katastrofami i klęskami
żywiołowymi w Polsce; analizować i
rozumieć podstawowe problemy i
przyczyny powstawania sytuacji
kryzysowych w stanach
nadzwyczajnych; stosować procedury
podejmowania decyzji przy
wykonywaniu zadań w stanach
nadzwyczajnych;
Potrafi aktywnie uczestniczyć w
realizacji zadań i organizować pracę
zespołu określając priorytety, cele,
efekty i metody działania.

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Wypowiedź ustna lub pisemna konwersatorium
K_W04
S1A_W02
S1A_W03

Wypowiedź ustna lub pisemna konwersatorium

K_U02
K_U03
S1A_U02

K_K03
S1A_K02
S1A_K03

Wypowiedź ustna lub pisemna konwersatorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie pisemne (sprawdzian, pytania otwarte)
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena ze sprawdzianu i projektu realizowanego
na ćwiczeniach. Co najmniej 50 % punktów na zaliczenie.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

28

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

35

47
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Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd.
Temida2, Białystok 2005;
2.
R. Socha, Stany szczególnego zagrożenia państwa w polskim prawodawstwie,
Bielsko-Biała 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Jakubczak R., Flis J. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i
strategie, Bellona, Warszawa 2006.
2.
W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wyd.
Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

Pracownik Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

30

2

VI

zaliczenie z oceną
2

Studia niestacjonarne
K o n we r s a t o r i u m

18

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z
zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, przedstawienie
klasyfikacji występujących w tym zakresie zagrożeń, scharakteryzowanie systemu
bezpieczeństwa komunikacji powszechnej i transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji, jaką w tym systemie pełnią poszczególne organy administracji publicznej i
środków jakimi dysponują dla zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
Podstawowe pojęcia.
2.
Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie.
3.
Podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie.
4.
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie.
5.
Transport towarów niebezpiecznych.
6.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie a wykorzystanie dróg
w sposób szczególny.
Wydział Prawa i Administracji
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7.
8.

Ochrona środowiska w kontekście bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej
i transporcie.
Elementy inżynierii ruchu drogowego.

METODY KSZTAŁCENIA:
prelekcja z prezentacją multimedialną
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

W ramach kształcenia z przedmiotu
student powinien uzyskać wiedzę o: 1.
podstawowe pojęcia z zakresu
bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie
2. klasyfikację zagrożeń bezpieczeństwa
w komunikacji powszechnej i transporcie
3. regulacje prawne w zakresie
bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie
4. podmioty działające na rzecz
bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie
5. działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie
6. elementy inżynierii ruchu drogowego

K_W07
S1A_W07

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
konwersatoriach

konwersatorium

K_U02
K_U07
S1A_U02
S1A_U04

Sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
konwersatoriach

konwersatorium

Sprawdzian, bieżąca

konwersatorium

W efekcie przeprowadzonych zajęć
student powinien nabyć umiejętność:
identyfikowania zagrożenia
bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie;
2. korzystania z aktów prawnych
regulujących bezpieczeństwo i porządek
w komunikacji powszechnej i
transporcie;
3. dokonywania analizy przyczynowoskutkowej procesów zachodzących w
obszarze bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie;
4. rozumienia rolę administracji w sferze
bezpieczeństwa komunikacji
powszechnej i transportu;
5. rozumienia zasad funkcjonowania
instytucji publicznych odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w komunikacji
powszechnej i transporcie;
6. definiowania działań na rzecz
bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie;
7. stosowania procedur
administracyjnych związanych z
bezpiecznym transportem osób i
towarów;
8. podejmowania działań
organizatorskich w zakresie komunikacji
powszechnej i transportu
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga

K_K04

METODY WERYFIKACJI
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FORMA ZAJĘĆ

problemy z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym, ma nawyk poszanowania dla
obowiązującego porządku prawnego,
ma gotowości do praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy
publicznym. Ma świadomość wagi i
znaczenia właściwej interpretacji tekstów
prawnych oraz działa w myśl zasady
praworządności organów państwa.

K_K06
S1A_K04
S1A_K06

weryfikacja wiadomości na
konwersatoriach

WARUNKI ZALICZENIA:
Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach
(80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

23

Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)

15

27

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

2

2

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
R. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Wolters Kluwer, 2008.
2.
S. Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Poznań 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
2.
Podkowicz, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu
drogowego, Białystok 1994.
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