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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
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:
Studenci powinni opanować następujące zagadnienia: "pojęcie idei, ideologii, doktryny,
programu politycznego. Relacje między ideą, teorią i instytucją prawno-ustrojową. Rola
modeli w kształtowaniu instytucji. Racjonalizacja ideologiczna instytucji, systemu
politycznego, administracyjnego i ekonomicznego. Racjonalizacja organizacyjna i
funkcjonalna instytucji oraz systemu politycznego, administracyjnego i ekonomicznego metody racjonalizacji. Podstawowe idee dotyczące powstania, celu i formy państwa
starożytnego, średniowiecza, czasów nowożytnych i współczesności. Państwo,
społeczeństwo, jednostka - relacje między ideologiami w kontekście interesu
jednostkowego i społecznego. Komunitaryzm a libertarianizm. Omnipotencja czy
subsydiarność państwa. Demokracja. Formy reżimów demokratycznych i totalitarnych".
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu szkoły średniej, wiedza z zakresu historii administracji.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Wprowadzenie do wykładu. Określenie warunków zaliczenia. Podstawowe pojęcia
zakresu historii myśli ustrojowej. Pojęcie idei, ideologii, doktryny, programu
politycznego. Państwo w poglądach starożytnych myślicieli.
2. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju myśli ustrojowo-administracyjnej.
3. Filozofia G. W. Hegla i jej wpływ na myśl ustrojowo-administracyjną.
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4.
5.
6.
7.
8.

Filozofia A. Comte i J. S. Milla oraz ich wpływ na myśl ustrojowo-administracyjną.
Myśl polityczna Ch. A. de Tocqueville i jej wpływ na myśl ustrojowo-administracyjną.
Marksizm jako doktryna polityczna.
Filozofia F. Nietzsche i ej wpływ na myśl ustrojową.
Koncepcje społeczno-gospodarcze Miltona Friedmana i ich wpływ na myśl ustrojowoadministracyjną.

Forma zajęć – ćwiczenia
1. Myśl ustrojowa w starożytności: Sokrates, Platon, Arystoteles, Marek Tuliusz
Cyceron, Lucjusz Anneusz Seneka, Marek Aureliusz.
2. Myśl ustrojowa średniowiecza: Święty Augustyn, Święty Tomasz z Akwinu,
Marsyliusz z Padwy.
3. Myśl ustrojowa czasów nowożytnych: Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Hugo
Grotius, Tommaso Campanella, Benedykt Spinoza, Thomas Hobbes.
4. Myśl ustrojowa XVIII i XIX wieku: John Locke, Karol Ludwik Monteskiusz, Jan
Jakub Rousseau, David Hume, Jeremy Bentham, Benjamin Constant.
5. Myśl ustrojowa XX wieku: Karl Popper, Friedrich von Hayek, Michael
Oakeshott, John Rawls, Francis Fukuyama, Michel Foucault.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład problemowy, analiza tekstów źródłowych, metoda projektu (prezentacja
przez studentów przygotowanych referatów oraz plakatów).
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Potrafi scharakteryzować podstawowe
zasady ustrojowe
Potrafi objaśnić mechanizmy
funkcjonowania systemów politycznych,
administracyjnych i ekonomicznych

K_W02
K_W08
S2A_W02
S2A_W08
S2A_W09

metoda projektów
praca z tekstem źródłowym
kolokwia

ćwiczenia

Analizuje procesy historyczne,
przeobrażenia prawno- ustrojowe i
ekonomiczne na zasadzie porównawczej
Potrafi posługiwać się podstawowymi
pojęciami z zakresu historii myśli
ustrojowo-administracyjnej,
ekonomicznej oraz socjologii

K_U01
K_U04
S2A_U01
S2A_U03
S2A_U04
S2A_U08

metoda projektów
praca z tekstem źródłowym
kolokwia

ćwiczenia

Potrafi prawidłowo interpretować
zjawiska społeczno- ekonomiczne
Potrafi podejmować działania na rzecz
wzrostu kultury politycznej oraz
dokonywać konstruktywno-krytycznej
oceny programów politycznych,
gospodarczych i społecznych
proponowanych przez partie i ruchy
polityczne

K_K05
K_K08
S2A_K05
S2A_K02
S2A_K03

metoda projektów
praca z tekstem źródłowym
kolokwia

ćwiczenia

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

WARUNKI ZALICZENIA:
Wygłoszenie w trakcie ćwiczeń przynajmniej jednego referatu, ilustrowanego
samodzielnie przygotowanym plakatem tematycznym. Referat oceniany wg
ustalonych kryteriów. Kolokwium kontrolne z tematyki ćwiczeń.
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Egzamin pisemny, obejmujący tematykę ćwiczeń, wykładów oraz zagadnienia
opracowane samodzielnie przez słuchaczy. W trakcie egzaminu student powinien
udzielić poprawnej odpowiedzi na cztery pytania. W celu uzyskania oceny
dostatecznej konieczna odpowiedź na dwa pytania. Odpowiedź na trzy pytania
kwalifikuje do oceny dobrej, a na cztery pytania do oceny bardzo dobrej.
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.)

48

36

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

27

39

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1,5

Łącznie

3

3

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. D. Boucher, P. Kelly,
wydanie dowolne.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, wydanie dowolne.
2. J. Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych, wydanie dowolne.
3. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, wydanie dowolne.
4. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, wydanie dowolne.
5. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, wydanie dowolne.
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 : 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

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:
Przekazanie studentom wiedzy o sądowym i pozasądowym systemie ochrony prawnej w
Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów ochrony praw
jednostki.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza na temat systemu prawno-instytucjonalnego Unii Europejskiej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład
1. Ogólna charakterystyka sądowych organów ochrony prawnej w UE - geneza,
rozwój, podstawy prawne, skład i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości, Sądu
i Sądu ds. Służby Publicznej.
2. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości - wszczęcie postępowania
i procedura pisemna, środki przygotowawcze, rozprawa i opinia rzecznika
generalnego, wyroki, procedury szczególne, pomoc prawna i reprezentacja stron,
koszty postępowania, system językowy.
3. Postępowanie przed Sądem - wszczęcie postępowania i procedura pisemna,
środki tymczasowe, rozprawa, wyroki, procedury szczególne, pomoc prawna
i reprezentacja stron, koszty postępowania, system językowy.
4. Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z prawa UE legitymacja czynna do wniesienia skargi, odpowiedzialność państw członkowskich
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5.

6.

7.

8.

za naruszenie prawa UE, rodzaje naruszeń prawa UE, warunki wniesienia skargi,
skutki uwzględnienia skargi, kontrola nad wykonaniem wyroku przez państwo
członkowskie.
Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawnego UE - akty UE podlegające
kontroli legalności, legitymacja czynna do wniesienia skargi, zakres kontroli
legalności, warunki wniesienia skargi, skutki uwzględnienia skargi.
Skarga na bezczynność instytucji UE - instytucje UE podlegające kontroli w
zakresie zaniechania działania z naruszeniem prawa UE, legitymacja czynna do
wniesienia skargi, warunki wniesienia skargi, skutki uwzględnienia skargi.
Skarga odszkodowawcza przeciwko instytucji UE - odpowiedzialność kontraktowa
i deliktowa instytucji UE, legitymacja czynna do wniesienia skargi, warunki
wniesienia skargi, skutki uwzględnienia skargi.
Odesłania prejudycjalne - podmioty uprawnione/zobowiązane do wystąpienia
z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, istota procedury
prejudycjalnej, przedmiot orzeczenia prejudycjalnego, orzeczenie prejudycjalne
i jego skutki.

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Ogólna charakterystyka pozasądowych mechanizmów ochrony prawnej w UE.
2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - podstawy prawne działalności, status
i kompetencje, współpraca w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw
Obywatelskich, podmioty uprawnione do złożenia skargi, postępowanie skargowe,
praktyka w zakresie składania i rozpatrywania skarg, przykładowe sprawy.
3. Europejski Inspektor Ochrony Danych - podstawy prawne działalności, status
i kompetencje, podmioty uprawnione do złożenia skargi, postępowanie skargowe,
praktyka w zakresie składania i rozpatrywania skarg, przykładowe sprawy.
4. Parlament Europejski - podstawy prawne działalności w zakresie przyjmowania
i rozpatrywania petycji, komisja ds. petycji, podmioty uprawnione do złożenia
petycji, postępowanie w sprawie petycji, praktyka w zakresie składania
i rozpatrywania petycji, przykładowe sprawy.
5. Komisja Europejska - podstawy prawne działalności w zakresie przyjmowania
i rozpatrywania skarg, rodzaje skarg, podmioty uprawnione do złożenia skargi,
postępowanie skargowe, praktyka w zakresie składania i rozpatrywania skarg,
przykładowe sprawy.
6. SOLVIT - podstawy prawne funkcjonowania internetowego systemu rozwiązywania
problemów, rodzaje załatwianych spraw, podmioty uprawnione do korzystania
z pomocy serwisu, praktyka w zakresie zgłaszania i załatwiania spraw,
przykładowe sprawy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny, analiza dokumentów, dyskusja.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Zna ogólne zasady prawa UE
Wymienia cechy wyróżniające TSUE spośród
innych sądów międzynarodowych

Zna podstawowe rodzaje
postępowań przed TSUE oraz

METODY WERYFIKACJI

K_W03 Bieżąca kontrola na ćwiczeniach,
K_W08 w tym w ramach dyskusji.
S2A_W03
S2A_W09
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FORMA
ZAJĘĆ
ćwiczenia

wykład

zasady wnoszenia odwołań od
wyroków izb sądowych i sądu do
Trybunału

Egzamin

Korzysta ze źródeł prawa UE
Analizuje i wykorzystuje
orzecznictwo TSUE
Samodzielnie interpretuje prawo
UE
Dba o przestrzeganie zasad prawa
Zna podstawową terminologię z
zakresu prawa UE w języku
angielskim

K_U03
Bieżąca kontrola na ćwiczeniach,
K_U10
w tym w ramach dyskusji.
S2A_U02
S2A_U10 Egzamin

ćwiczenia

K_K04
Bieżąca kontrola na ćwiczeniach,
K_K06
w tym w ramach dyskusji.
S2A_K04
S2A_K07 Egzamin

ćwiczenia

K_U14
Bieżąca kontrola na ćwiczeniach,
S2A_U11 w tym w ramach dyskusji.

ćwiczenia

wykład

wykład

wykład

Egzamin

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin ustny (wykład). Weryfikacja przygotowania do zajęć w formie oceny aktywności
na zajęciach, w tym podczas dyskusji (ćwiczenia). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są
pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.
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.)

48

36

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

27

39

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1,5

Łącznie

3

3

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa
2014.
2. Wyrozumska A. (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Instytut
Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Ahlt A., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2011.
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1. Kenig-Witkowska M.M. (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck,
Warszawa 2011.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
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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
Ć wi c ze n i a

15

zaliczenie z oceną

2
I

15

2

zaliczenie z oceną
3

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

zaliczenie z oceną

9
I
9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką polityki społecznej oraz
organizacją i funkcjonowaniem sytemu ubezpieczeń społecznych. Poprzez
przedstawienie ogólnych zasad polityki społecznej oraz ubezpieczeń społecznych w
Polsce w ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zadania polityki społecznej, jej
instrumenty i organizacja zarówno w Polsce jak i w UE. Celem wykładu jest również
uświadomienie studentom skali występujących nierówności i niesprawiedliwości
społecznych oraz praw socjalnych przysługujących każdej jednostce ludzkiej.
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:
1. Przedmiot polityki społecznej
2. Modele polityki społecznej.
3. Instrumenty polityki społecznej
4. Przesłanki kształtowania celów polityki społecznej.
5. Praca i bezrobocie, a polityka społeczna. Polityka zatrudnienia.
6. System ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe,
wypadkowe
7. System ubezpieczenia zdrowotnego – cele i zakres polityki zdrowotnej.
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8.
9.
10.
11.
12.

Wykluczenie społeczne – źródła i metody przeciwdziałania.
Polityka rodzinna. Definicje rodziny. Funkcje rodziny a polityka społeczna.
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Zarządzaniem wiekiem na rynku pracy.

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład problemowy, techniki multimedialne, praca na aktach prawnych i dokumentach
oraz dyskusja dydaktyczna
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
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
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
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

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W04
K_W10
S2A_W04
S2A_W07
S2A_W08

Kolokwium zaliczeniowe w formie
zagadnień problemowych
oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach

wykład

K_U01
K_U11
S2A_U01
S2A_U08
S2A_U03
S2A_U10

Kolokwium zaliczeniowe w formie
zagadnień problemowych
oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach

ćwiczenia

K_K01
K_K02
S2A_K01
S2A_K02

Kolokwium zaliczeniowe w formie
zagadnień problemowych
oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach

wykład/
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – kolokwium w formie pisemnej obejmujące wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury na zadany temat problemowy.
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Ćwiczenia – kolokwium pisemne 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 i logicznego wyciągania wniosków.
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.)

45

33

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

30

42

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

2

Łącznie

3

3

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2006,
2.
G. Firlit- Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, Warszawa 2007
3.
Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie, Warszawa 2010
4.
Gabryszak R., Magierek D. (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa
2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
M. Lavalette i A. Pratt (red.), Polityka społeczna. Teorie, podziały, Warszawa 2010

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sławomir Maciejewski
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K od p r ze dm io tu : 09.3-WX-ADM-PSUK
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 :

prof. dr hab. Stanisław Borawski
(ewentualnie prowadzący zajęcia)

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
dr Magdalena Jurewicz-Nowak
dr Irmina Kotlarska
Pr o wa d ząc y:
dr Iwona Pałucka-Czerniak
dr Dorota Szagun
dr Iwona Żuraszek-Ryś

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

1

zaliczenie z oceną
3

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

2

1

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest przyswojenie podstawowych pojęć i zagadnień związanych
ze specyfiką komunikacji administracyjno-prawnej (wiedza z zakresu stylu
urzędowo-kancelaryjnego, charakterystyka zachowań komunikacyjnych we
wspólnotach
o charakterze instytucjonalnym, gatunki urzędowe wśród gatunków użytkowych).
Student umie rozpoznać typowe gatunki administracyjno-prawne, tworzyć własne
teksty na ich wzór i analizować skuteczność jednych i drugich. Rozumie przyczyny
podstawowych barier komunikacyjnych w komunikacji administracyjno-prawnej i
ćwiczy umiejętność ich przekraczania. Widzi potrzebę zachowania reguł
grzecznościowych
i rozwiązywania konfliktów społecznych. Dokonuje samooceny własnych
umiejętności komunikacyjnych i planuje etapy ich doskonalenia.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
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ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Język i styl urzędowy, administracyjny, kancelaryjny, prawniczy i prawny.
Definicje podstawowe, typowe wyróżniki, specyficzne uwarunkowania
sytuacyjne komunikacji.
2. Psychologiczne, socjologiczne i językowe aspekty komunikacji publicznej.
Performatywność (normatywność, dyrektywność) urzędowych aktów
mowy. Konwencjonalizacja języka tekstów urzędowych.
3. Historyczna stabilność i zmienność zachowań urzędowych.
Formuliczność.
4. Kompozycja i stylistyka wypowiedzi ustnych i pisemnych a ich efektywność
komunikacyjna.
5. Argumentacja jako podstawowe narzędzie perswazji. Wybrane techniki
perswazyjne i negocjacyjne.
6. Leksyka wyspecjalizowana, terminologia, zapożyczenia, internacjonalizmy
w tekstach urzędowych. Składnia tekstów urzędowych. Charakterystyczne
związki frazeologiczne.
7. Wybrane gatunki komunikacji prawnej, prawniczej i administracyjnej.
8. Kultura języka w komunikacji urzędowej.
9. Etykieta i grzeczność językowa w komunikacji publicznej. Bariery
komunikacyjne i ich pokonywanie.
10. Kody pozawerbalne w komunikacji administracyjnej.
METODY KSZTAŁCENIA:
Metody: elementy wykładu, heureza, wypowiedź ustna lub pisemna (odpowiedź, referat),
dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, analiza tekstów, pisanie tekstów (wybranych
gatunków administracyjno-prawnych).
Środki: teksty źródłowe, prezentacje multimedialne, prace twórcze studentów (analiza
i korekta).
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Student ma poszerzoną wiedzę
o charakterze nauk o administracji
i nauk prawnych, ich miejscu
w systemie nauk i relacjach do
innych nauk – w zakresie stylu
tekstów urzędowych
zna relacje prawne i polityczne
a także społeczne pomiędzy
instytucjami administrującymi, ma
pogłębioną wiedzę w odniesieniu do
więzi społecznych istotnych w sferze
administracyjnej - na temat
zróżnicowania wzorów zachowań
komunikacyjnych w instytucjach
państwowych
posiada pogłębioną wiedzę
w obrębie wybranych dyscyplin
w zakresie nauk o administracji,
a także zarządzania, ekonomii
i informatyki - zwłaszcza
dotyczących specyfiki terminologii,
zapożyczeń i internacjonalizmów

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W01

sprawdzian, odpowiedź, wypowiedź ćwiczenia
w dyskusji

K_W04

sprawdzian, odpowiedź, wypowiedź ćwiczenia
w dyskusji, pisanie, redagowanie
i analizowanie tekstów, analiza
stylu gatunku

K_W10

sprawdzian, odpowiedź, wypowiedź ćwiczenia
w dyskusji, pisanie, redagowanie
i analizowanie tekstów, analiza
stylu gatunku
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potrafi sprawnie interpretować
zjawiska prawne i inne zachodzące
w administracji oraz ich wzajemne
relacje; potrafi prawidłowo
posługiwać się poszerzoną
terminologią z zakresu nauk
prawnych i nauk o administracji w praktyce tekstów urzędowych
potrafi prognozować i modelować
przebieg wybranych procesów
zachodzących w obrębie
funkcjonowania instytucji
administrujących oraz
wykorzystywać wiedzę teoretyczną
z zakresu nauk o administracji
i powiązanych z nią dyscyplin do
analizowania przyczyn i przebiegu
procesów i zjawisk zachodzących
w administracji oraz potrafi
formułować własne opinie i dobierać
krytycznie dane i metody analiz dobór argumentów, techniki
perswazyjne i negocjacyjne
ma umiejętność merytorycznej
argumentacji, formułowania
krytycznych wniosków i
samodzielnych sądów dotyczących
zastosowania przepisów prawnych jw.
potrafi aktualizować oraz uzupełniać
nabytą wiedzę i umiejętności,
a także rozumie potrzebę stałego
dokształcania się - w zakresie pracy
nad językiem i stylem urzędowym
jest przygotowany do aktywnego
współdziałania w grupach,
organizacjach i instytucjach
realizujących czynności
administracyjne i przyjmowania w
nich różnych ról oraz jest zdolny do
porozumiewania się z osobami
będącymi i nie będącymi
specjalistami w danej dziedzinie
potrafi myśleć i działać w sposób
kreatywny

K_U02

sprawdzian, odpowiedź, wypowiedź ćwiczenia
w dyskusji, pisanie, redagowanie
i analizowanie tekstów, analiza
stylu gatunku

K_U04

wypowiedź ustna, dyskusja, pisanie ćwiczenia
tekstów

K_U13

wypowiedź ustna, dyskusja, pisanie ćwiczenia
tekstów

K_K01

sprawdzian, odpowiedź, wypowiedź ćwiczenia
w dyskusji, pisanie, redagowanie
i analizowanie tekstów, analiza
stylu gatunku

K_K02

wypowiedź w dyskusji, pisanie
tekstów

ćwiczenia

K_K06

analiza tekstu, odpowiedź,
wypowiedź w dyskusji, pisanie
tekstów

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na ćwiczeniach, analiza stylu wybranego tekstu z prezentacją wyników na
forum grupy, wypowiedź ustna lub pisemna (odpowiedź, referat), wypowiedź w dyskusji,
pisanie, redagowanie i analizowanie tekstów, prezentacja własnych tekstów (projektu),
pozytywna ocena ze sprawdzianów z wiedzy.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne

Obciążenie pracą
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Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

40

38

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

35

37

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

1,5

3

3

Punkty ECTS

Łącznie

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Borawski S. (red.), Rozprawy o historii języka polskiego, Zielona Góra 2005.
2. Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 2003.
3. Gizbert-Studnicki T., Edukacja językowa prawników, w: Edukacja językowa Polaków.
II Forum Kultury Słowa, red. W. Miodunka, Kraków 1998.
4. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
5. Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2006.
6. Język – prawo – społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole 2004.
7. Malinowska E., Styl urzędowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda,
Opole 1995.
8. Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bąkowski T.P. i in., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia,
Warszawa 2003.
2. Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, Warszawa 2008.
3. Boniecka B., J. Panasiuk, Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-stylistycznego
tekstu życiorysu, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I: Mowy piękno wielorakie, red.
D. Ostaszewska, Katowice 2000.
4. Cybulski M., Polskie formy rozkazu i zakazu do połowy XVIII wieku, w: Regulacyjna
funkcja tekstów, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2000.
5. Gizbert-Studnicki T., Język prawny a język prawniczy, ZNUJ. Prace Prawnicze 1972,
z. 55.
6. Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistyczej, ZNUJ. Prace z
Nauk Politycznych, 26, 1986.
7. Grzelak J., Przepisy konstytucyjne w perspektywie stylistycznej, „Język Polski”, z.2,
2008, s. 135-143.
8. Grzybowski S., Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna, Kraków 1961.
9. Hałas B., Terminologia języka prawnego, Zielona Góra 1995.
10. Hawrysz M., Orzeczenie sądowe jako wzór językowego zachowania w sytuacji
zdeterminowanej prawnie (na materiale Księgi wójtowskiej m. Opola 1698-1721), s.
126-135.
11. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska, Warszawa 1959.
12. Lizisowa M.T., Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle
słowiańskim. Studium semantyczne, Kraków 1995.
13. Lizisowa M.T., Uroda staropolskiego języka prawnego, w: Staropolszczyzna piękna i
interesująca, t. 2, zbiór studiów pod red. Elżbiety Koniusz i Stanisława Cygana,
Kielce 2006, s. 67-76.
14. Malinowska E., Kultura komunikacji urzędowej, w: Kształcenie porozumiewania się,
red. S. Gajda, J. Nocoń, Opole 1994.
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15. Malinowska E., O poprawności tekstów urzędowych, „Poradnik Językowy”, z. 8-9,
1989.
16. Malinowska E., O stałości i zmienności gatunków urzędowych, w: Gatunki mowy i
ich ewolucja, pod red. D. Ostaszewskiej, Katowice 2000, s. 86-95.
17. Malinowska E., Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001.
18. Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logicznojęzykowe, Warszawa 2006.
19. Mikołajczak S., Składnia współczesnych ustaw sejmowych, „Studia Polonistyczne”
1992, s. 37-47.
20. Mróz Anna, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec (red.), Prawo i język, Warszawa
2009.
21. Piętkowa R., Gatunki stylu urzędowego – wzorce i realizacja, w: Gatunki mowy i ich
ewolucja, pod red. D. Ostaszewskiej, Katowice 2000, s. 96-108.
22. Rzewuski M., Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym, Warszawa
2014 (rozdział I: Testament w prawie polskim, s. 25-50).
23. Skudrzykowa A., Kategoria oficjalności w tekstach pism kierowanych do urzędów
(Podanie współczesne), w: Gatunki mowy i ich ewolucja, pod red. D. Ostaszewskiej,
Katowice 2000, s. 109-118.
24. Szkudlarek E., Tekst wzorcowy podania a jego realizacje, w: Regulacyjna funkcja
tekstów, red. K. Michalewski, Łódź 2000, s. 111-119.
25. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja - wykłady z teorii komunikacji,
Gdańsk 2006 (wykład 5. Sztuka argumentacji).
26. Wojtak M., Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej, w:
Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, red. J. Mazur, Lublin 1998.
27. Wojtak M., Styl urzędowy, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2.,
Współczesny języka polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
28. Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych,
Warszawa 1993.
29. Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Kraków 1948.
30. Wyrwas K., Skarga jako gatunek mowy, Katowice 2002.
31. Zając W., Język aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego –
wymogi systemowe a praktyka, w: Współczesny język prawny i prawniczy, red. A.
Niewiadomski, A. Mróz, M. Pawelec, Warszawa 2007, s. 55 – 60.
32. Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie
języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
33. Żmigrodzka B., Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997.

PROGRAM OPRACOWAŁ: Zespół Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

K
KO
ON
NTTR
RO
OLLA
AK
KO
ON
NS
STTY
YTTU
UC
CY
YJJN
NO
OŚ
ŚC
CII II LLE
EG
GA
ALLN
NO
OŚ
ŚC
CII P
PR
RA
AW
WA
A
K od p r ze dm io tu : 10.5-WX-ADM-KKILP
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 Nina Leśniak

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
Ć wi c ze n i a

30

1,5

egzamin
I

30

1,5

zaliczenie z oceną
6

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

18

1,5

egzamin
I

18

1,5

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej struktury i zasad funkcjonowania
organów kontroli konstytucyjności i legalności prawa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza o państwie oraz z zakresu prawa konstytucyjnego i
administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1) Pojęcie, funkcja i organy kontroli konstytucyjności i legalności prawa.
2) Zasady funkcjonowania organów kontroli konstytucyjności i legalności prawa (zasada
prawa do sądu, zasada niezawisłości sędziowskiej, zasad udziału czynnika
społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zasada kolegialności i
jednoosobowego orzekania, zasada instancyjności, zasada obiektywizmu).
3) Kontrola konstytucyjności prawa dokonywana przez Trybunał Konstytucyjny
4) Formy kontroli konstytucyjności prawa
5) Sądy powszechne i wojskowe
6) Sąd Najwyższy jako najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości.
7) Sądy administracyjne
8) Qasi – sądowe organy orzekające.
9) Prokuratura jako organ kontroli legalności.
METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Wykład dydaktyczny przy użyciu metod nauczania teoretycznego, praktycznego (w
tym w szczególności analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału
Konstytucyjnego), aktywizującego oraz sprzętu multimedialnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Kolokwium, pisemne rozwiązanie
kazusów w trakcie zajęć – praca
w grupach, praca indywidualna;
dyskusja, praca z tekstem –
analiza teksu prawnego, referat;

wykład,
ćwiczenia

Kolokwium, pisemne rozwiązanie
potrafi posługiwać się wiedzą
K_U01
kazusów w trakcie zajęć – praca
teoretyczna oraz wyszukać i
K_U04
w grupach, praca indywidualna;
wykorzystać zasadnicze akty prawne
K_U06
dyskusja, praca z tekstem –
potrzebne do analizy danego stanu
S2A_U01 analiza teksu prawnego, referat;
faktycznego, rozpatruje podmiotowe S2A_U03
i przedmiotowe zakresy kompetencji S2A_U05
organów administracji

wykład,
ćwiczenia

Potrafi identyfikować problemy
związane z funkcjonowaniem
administracji i konstruować metody
ich rozwiązywania

wykład,
ćwiczenia

wymienia i charakteryzuje organy
kontroli konstytucyjności i legalności
prawa 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
S2A_W04
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W06
S2A_W07
S2A_W11

Kolokwium, pisemne rozwiązanie
K_K04
kazusów w trakcie zajęć – praca
S2A_K04
w grupach, praca indywidualna;
dyskusja, praca z tekstem –
analiza teksu prawnego, referat;

WARUNKI ZALICZENIA:
sprawdzian pisemny (pytania otwarte, zamknięte), rozwiązanie kazusów
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej
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.)

78

54

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

72

96

Łącznie

150

150

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

4

Punkty ECTS
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Łącznie

6

6

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
P. Mikuli, Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa, Kraków
2007.
2.
E. Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
M. Granat, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.
2.
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007.
3.
K. Piasecki Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 2005.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Nina Leśniak
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Semestr
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Liczba godzin
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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
6

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

18

egzamin
I

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
C1 – Zaznajomienie studentów z fundamentalnymi podstawami wykładni prawa w
Polsce zarówno na gruncie: pojęciowym, kolejności czynności interpretacyjnych jak i
sposobów ich realizacji.

C2 – Przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego odtwarzania norm
prawnych z przepisów prawnych oraz ich rozumienia i stosowania.
C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesu stosowania prawa w
myśl postulatu - zasady urzeczywistniania państwa prawnego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Przystępując do zajęć studenci powinni :
1. Posiadać wiedzę i umiejętności na poziomie kształcenia studentów
zakwalifikowanych na II rok studiów stacjonarnych, II stopnia na kierunku
administracja.
2. Rozumieć rolę prawa i administracji publiczne j w organizacji państwowej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład z prezentacją multimedialną.
1. Podstawowe sposoby pojmowania prawa.
2. Prawo a inne normy (moralne, obyczajowe, religijne, organizacji społecznych,
gospodarcze).
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3. Podstawowe pojęcia wprowadzające do problematyki wykładni prawa (czynności
psychofizyczne i konwencjonalne, normy postępowania, normy prawne, przepis
prawny a norma prawna, rodzaje norm prawnych, obowiązywanie normy).
4. Wykładnia przepisów prawnych (pojęcie, zadania , zakres i koncepcje wykładni
prawa, wnioskowania prawnicze).
5. Cechy tekstów prawnych (idiomatyczność, rozczłonkowanie syntaktyczne,
rozczłonkowanie treściowe, kondensacja, potoczność , wieloznaczność,
niedookreśloność i nieostrość bazy leksykalnej).
6. Etapy koncepcji derywacyjnej.
7. Systematyka aktów prawnych.
8. Stosowanie prawa.
9. Pojęcie i istota „praworządności”.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ
wykład/
ćwiczenia

Zna elementarne zagadnienia
związane z teorią prawa oraz na ich
gruncie wyjaśnia etapy interpretacji
tekstów prawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem koncepcji
derywacyjnej wykładni prawa.
Tłumaczy i charakteryzuje proces
stosowania prawa w kontekście
realizacji konstytucyjnej zasady
urzeczywistniania państwa
prawnego.

K_W07 Zadania problemowe kolokwium
K_W06 pytania otwarte, egzamin, test
wiedzy
S2A_W07
S2A_W06

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

K_U02
K_U07
S2A_U01
S2A_U06

Samodzielna wykładnia przepisów
prawnych. Tworzenie norm
prawnych przy pomocy reguł
inferencyjnych. Subsumpcja
prawnicza.
Sporządzanie samodzielnych
uzasadnień do decyzji
administracyjnych i wyroków
Dyskusje i praca w grupach

ćwiczenia

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
S2A_K04
S2A_K07

Interpretacja norm prawnych i
wykładnia przepisów prawnych.
Zadania problemowe, kolokwium
otwarte

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Ćwiczenia zaliczenie na ocenę w formie kolokwium pytania otwarte, zadania
problemowe aktywny udział w zajęciach.
Wykład egzamin (E) obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
Egzamin w formie testu wiedzy.
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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.)

78

54

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

72

96

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.
S. Wronkowska, Z. Ziembiński: Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
2.
M. Zieliński: Wykładnia prawa. Zasady, Reguły, Wskazówki, Warszawa 2002.
3.
S. Wronkowska: Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003.
4.
A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. UMCS,
Lublin 2007;
5.
J. Jabłońska-Bonca, Wprowadzenie do prawa. Introduction to law, wyd. LexisNexis,
Warszawa 2008;
6.
H. Groszyk, A. Pieniążek, G. L. Seidler, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie,
wyd. UMCS, Lublin 2009;
7.
S. Wronkowska, podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. UAM, Poznań
2003;
8.
S. Chomoncik, L. Grzonka, A. Korybski, R. Szynowski, Podstawy wiedzy o państwie i
prawie, wyd. BRANTA, Bydgoszcz 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Z. Ziembiński: Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
2.
S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa
2004.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
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Semestr
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Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

zaliczenie z oceną

I

3
Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

zaliczenie z oceną

I

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie studentom wiedzy na temat metod badawczych w porównywaniu kultur
(Wschód - Zachód, Północ-Południe), systemów, wybranych instytucji prawnych
(podejście funkcjonalne i mieszane). Nauczenie studentów analizowania kazusów i
porównywania orzeczeń sądów najwyższych i międzynarodowych w podobnych stanach
faktycznych, także z ekonomicznego punktu widzenia, zaznajomienie z wpływem
amerykańskiej doktryny i praktyki orzeczniczej na Europę i vice versa, wpływu legislacji,
doktryny i orzecznictwa europejskiego na azjatyckie i vice versa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość prawa konstytucyjnego

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Część I Przedmiot komaratystyki
1. Metodologia
2. Komparatystyka w czasoprzestrzeni
3. Porządek prawny
Część II Prawo publiczne
1. Konstytucjonalizacja prawa publicznego
2. Fundamenty i zasady prawa publicznego
Część III Prawo prywatne
1. Tradycje prawa prywatnego w Europie: germańska, romańska, anglosaska
2. Zasady prawa prywatnego w systemach krajowych
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3.Ponadnarodowe zasady prawa prywatnego
4. Międzynarodowe zasady prawa prywatnego
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Definiuje pojęcia i metody badań
komparatystycznych

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W04
K_W06
S2A_W03
S2A_W02
S2A_W04
S2A_W06

Test wiedzy, pytania otwarte i
zamknięte

Potrafi posługiwać się znajomością
metod badań komparatystycznych

K_U02
K_U08
S2A_U01
S2A_U05
S2A_U04
S2A_U08

Test wiedzy pytani problemowe, prace
przygotowane samodzielnie przez
studenta

wykład

Wykazuje kreatywność w wykorzystaniu
wiedzy z zakresu komparatystyki

K_K04
S2A_K04

Test wiedzy pytania problemowe,
referaty i prace pisemne (eseje)
przygotowane przez studenta.

wykład

Zna podstawowe instytucje i zasady
prawa podstawowych kultur prawnych

wykład
wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie na ocenę 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.)

45

33

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

30

42

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1,5

Łącznie

3

3

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Z. Brodecki, M. Konopacka, A. Brodecka-Chamera, Komparatystyka kultur
prawnych, WoltersKluwer, Warszawa 2010.
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13. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, WoltersKluwer, Kraków 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw
demokratycznych, Warszawa 2007
2. H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Indie, Chiny, Tybet,
Japonia, pod red. P.P. Wienera, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005
3. M. Bussani , U. Mattei, Comparative Law, Cambridge University Press 2012.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
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Samodzielni pracownicy Wydziału Prawa
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : i Administracji stanowiący minimum kadrowe
kierunku

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

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

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne

Seminarium

30

2

I

zaliczenie z oceną

Seminarium

30

2

II

zaliczenie z oceną

Seminarium

30

2

III

zaliczenie z oceną

Seminarium

30

2

IV

zaliczenie z oceną
20

Studia niestacjonarne

Seminarium

18

I

zaliczenie z oceną

Seminarium

18

II

zaliczenie z oceną

Seminarium

18

III

zaliczenie z oceną

Seminarium

18

IV

zaliczenie z oceną

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 magisterskiego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ukończone studia I stopnia.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
W ramach zajęć seminaryjnych realizowane są następujące zagadnienia: metodyka
przygotowania pracy magisterskiej, ustalenia brzmienia i zakresu tematu, systematyki
materiału, przygotowania się do egzaminu magisterskiego; 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 lub rozwiązań prawnych,
z zachowaniem wymagań dotyczących formy tekstu pracy magisterskiej. W toku zajęć
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seminaryjnych przekazywana jest bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w
odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich tematów prac magisterskich, jest również
sprawowana kontrola postępów pracy nad tematem pracy magisterskiej, 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 magisterskiego.
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
- zna metody pozyskiwania i
przetwarzania danych opisujących
struktury instytucji administrujących oraz
procesy informacyjne w ich i między
nimi zachodzące, ma wiedzę o
metodach i narzędziach modelowania
procesów zachodzących w administracji
- 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

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W06
K_W09
S2A_W10
S2A_W06

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

K_U09
K_U13
S2A_U09
S2A_U06

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

K_K01
K_K06
S2A_K01
S2A_K07

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

WARUNKI ZALICZENIA:
Semestralna ocena 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
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Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

220

172

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

280

328

Łącznie

500

500

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

9

7

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

11

13

Łącznie

20

20

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza
PWr. Wrocław, 1995.
2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław,
2003.
3. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Wyd.
Wydaw. Prawnicze PWN Warszawa, 2000.
4. Literatura z zakresu tematyki pracy dyplomowej
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Mysiak
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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
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
dr Ewaryst Kowalczyk

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

2

zaliczenie z oceną
6

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

18

egzamin
II

18

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem jest omówienie istoty sądownictwa administracyjnego, funkcji i zasad jego
działania oraz przedstawienie czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu
sądowoadministracyjnym w celu kontroli pod względem legalności działań i bezczynności
organów administracji publicznej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. pojęcia: prawo do sądu, postępowania sądowoadministracyjnego i jego
przedmiotu
2. funkcje postępowania sądowoadministracyjnego, prawna regulacja postępowania
sądowoadministracyjnego, zasady postępowania,
3. zagadnienia podmiotów i uczestników postępowania sądowo administracyjnego
4. postępowanie przed sądem administracyjnym pierwszej instancji,
5. skarga kasacyjna, zażalenie, obalanie prawomocnych orzeczeń, funkcje i
oddziaływanie orzeczeń sądu administracyjnego,
6. koszty postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia, postępowania odrębne i pomocnicze oraz w sprawie
przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
Forma zajęć – ćwiczenia
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1. pojęcia: prawo do sądu, postępowania sądowoadministracyjnego i jego
przedmiotu funkcje postępowania sądowoadministracyjnego, prawna regulacja
postępowania sądowo - administracyjnego, zasady postępowania
2. zagadnienia podmiotów i uczestników postępowania sądowoadministracyjnego
postępowanie przed sądem administracyjnym pierwszej instancji,
3. skarga kasacyjna, zażalenie, obalanie prawomocnych orzeczeń, funkcje i
oddziaływanie orzeczeń sądu administracyjnego, koszty postępowania, skarga o
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, postępowania
odrębne i pomocnicze oraz w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowo
administracyjnej.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład informacyjny
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

objaśnia terminologię używaną w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym na
poziomie rozszerzonym,
ma uporządkowaną pogłębioną
prowadzącą do specjalizacji
szczegółową wiedzę z zakresu
postępowania
sądowoadministracyjnego,

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W08 krótka praca pisemna w trakcie
K_W02 ćwiczeń
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W08
S2A_W09

umie samodzielnie zdobywać wiedzę
K_U02
krótka praca pisemna w trakcie
i poszerzać wiadomości badawcze,
K_U04
ćwiczeń
potrafi wyszukiwać, analizować, S2A_U01
oceniać, selekcjonować informacje z S2A_U04
wykorzystaniem różnych źródeł,
S2A_U05
ma świadomość poziomu swojej
K_K02
krótka praca pisemna w trakcie
wiedzy i umiejętności, rozumie
K_K05
ćwiczeń
potrzebę ciągłego dokształcania się S2A_K02
zawodowego i rozwoju osobistego, S2A_K05
potrafi
odpowiednio
określić
priorytety
służące
realizacji
określonego przez siebie lub innych
zadania,
WARUNKI ZALICZENIA:
egzamin pisemny
Forma i warunki zaliczenia: Wykład - dłuższa wypowiedź pisemna, ćwiczenia –
sprawdzian (kolokwium); zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy pisemnej
Ocena końcowa z
wykładu/egzaminu.

przedmiotu

jest

średnią

arytmetyczną

oceny

z

ćwiczeń

i

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.)

83

59

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

67

91

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.
W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed
sądami administracyjnymi, Warszawa 2011,
2.
K. Celińska-Grzegorczyk , R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowanie
administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2011,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011,
2.
Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
Warszawa 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 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

15

Ć wi c ze n i a

1

egzamin
II

15

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

9

Ć wi c ze n i a

egzamin
II

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Podczas kursu zostaną omówione: zasady naczelne ustroju RP, pozycja ustrojowa i
funkcje konstytucyjnych organów państwa. Przedmiot przedstawia podstawowe zasady
ustroju politycznego RP i wybranych państw na tle ich doktrynalnej genezy oraz
współczesnych demokratycznych standardów Rady Europy i Unii Europejskiej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Prawo konstytucyjne na poziomie absolwenta studiów licencjackich na kierunku
administracja.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład
1. Konstytucja jako akt normatywny, jego charakterystyka i znaczenie.
2. Zasady konstytucyjne RP.
3. Zasada państwa demokratycznego, państwa prawnego i państwa realizującego
zasady sprawiedliwości społecznej.
4. Zasada suwerenności narodu.
5. Zasada pluralizmu politycznego i instytucjonalizacja partii politycznych.
6. Zasada podziału i równowagi władzy.
7. Zasady parlamentarno-gabinetowego systemu rządów.
8. Zasada państwa jednolitego. Zasada pomocniczości. Zasada decentralizacji –
polski model samorządu terytorialnego.
9. Zasada poszanowania praw i wolności jednostki.
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10. Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach
wzajemnych między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Zasada nadrzędności Konstytucji z 1997 roku w warunkach członkostwa Polski w
Unii Europejskiej;
2. Zasada władzy zwierzchniej narodu w Konstytucji z 1997 roku i jej ustrojowe
znaczenie;
3. Zasada władzy zwierzchniej narodu z perspektywy przynależności
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
4. Treść zasady państwa prawnego w świetle Konstytucji z 1997 roku;
5. Formy bezpośredniego sprawowania władzy przez naród w świetle Konstytucji z
1997 roku;
6. Określenie zasady podziału władzy i równowago władz w Konstytucji z 1997 roku
i jej ustrojowe znaczenie;
7. Traktatowe i konstytucyjne modyfikacje zasady podziału władzy i równowagi
władz wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
8. Treść zasady pluralizmu politycznego w świetle Konstytucji z 1997 roku;
9. Treść zasady uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy
publicznej w świetle Konstytucji z 1997 roku.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład i ćwiczenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W07
S2A_W02
S2A_W07

Obecność na ćwiczeniach i ocena
aktywności merytorycznej w czasie
konwersacji.
Ocena z kolokwium końcowego.
Egzamin

wykład/
ćwiczenia

wykorzystuje zdobytą wiedzę
wiedzą z zakresu nauk o prawie i
administracji do stosowania prawa
w administracji publicznej,
ma umiejętność merytorycznej
argumentacji i formułowania
krytycznych wniosków i
samodzielnych sądów dotyczących
zastosowania przepisów prawnych

K_U03
K_U13
S2A_U02
S2A_U06

Obecność na ćwiczeniach i ocena
aktywności merytorycznej w czasie
konwersacji.
Egzamin

wykład/
ćwiczenia

zna i rozumie prawa, wolności i
obowiązki obywatela
potrafi rozstrzygać problemy
zawodowe zgodnie z przepisami
prawa

K_K08
K_K04
S2A_K02
S2A_U04

Obecność na ćwiczeniach i ocena
aktywności merytorycznej w czasie
konwersacji.
Egzamin

wykład/
ćwiczenia

OPIS EFEKTU

ma poszerzona wiedzę o
strukturach i zasadach
funkcjonowania instytucji państwa
relacjach występujących w tych
strukturach

FORMA
ZAJĘĆ

ma wiedzę na temat podstaw
prawnych determinujących strukturę
i funkcjonowanie administracji
publicznej, gospodarczej i
społecznej
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WARUNKI ZALICZENIA:
1. ćwiczenia: na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwium (50%) oraz
aktywność na zajęciach (50%).
2. wykład: egzamin złożony z części pisemnej.
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.)

53

36

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

47

64

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.
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.
2.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
J. Kuciński, W. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

2.
3.
4.
5.

Prawo konstytucyjne RP, pod red P. Sarneckiego, Warszawa 2005.
Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2006.
Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. D. Dudka, Warszawa 2009.
Zasady podstawowe polskiej konstytucji, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ
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O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Ewaryst Kowalczyk
dr Michał Zieliński
dr Kajetan Górny

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

15

zaliczenie z oceną

2
II

15

2

zaliczenie z oceną
4

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

9

zaliczenie z oceną

3
II

9

3

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Założeniem przedmiotu jest prezentacja podstawowych założeń normatywnych
związanych odpowiedzialnością administracji publicznej, pojęciem i rodzajami tej
odpowiedzialności, a także procedurą dochodzenia odszkodowań z tytułu szkody
powstałej wskutek legalnych działań, czy też niezgodnego z prawem działania lub
zaniechania organu administracji publicznej. Celem przedmiotu jest również umiejętność
prowadzenia analizy przez studenta wraz z próbą
przydatności poszczególnych rozwiązań, wskazania ich zalet i wad w obecnym ustroju
politycznym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawy wiedzy o prawie administracyjnym
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Rozumienie odpowiedzialności w administracji publicznej.
2. Odpowiedzialność (majątkowa) za legalne działania administracji.
3. Odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek uchylenia lub zmiany decyzji
ostatecznej.
4. Odpowiedzialność najwyższych organów państwa.
5. Obszary odpowiedzialności samorządu terytorialnego.
6. Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej oraz pracownika
samorządowego.
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METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, analiza tekstów z dyskusją
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Wiedza
na
temat
zakresu
problematy prawa urzędniczego.
Znajomość
aktów
prawnych
traktujących o odpowiedzialności
urzędnika i funkcjonariusza. Wiedza
na temat sposobu stosowania w
praktyce instytucji odpowiedzialności
administracji za swoje działania.
Analiza aktów prawnych. Wykładnia
przepisów prawa administracyjnego.
Umiejętność stosowania przepisów
normujących
odpowiedzialność
administracji.
Świadomość konieczności nabycia
wiedzy teoretycznej w celu jej
właściwego
praktycznego
zastosowani.

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W07
S2A_W07

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy na ćwiczeniach.

wykład/
ćwiczenia

K_U09
K_U13
S2A_U09
S2A_U06

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy na ćwiczeniach.

wykład/
ćwiczenia

K_K03
S2A_K03

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy na ćwiczeniach.

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.
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.)

45

33

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

55

67

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

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji
publicznej, Warszawa 2007.
2. M. Safian, K.J. Matuszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej,
Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
2. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa
2008.
3. P. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Ewaryst Kowalczyk
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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

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr Agnieszka Kania/adiunkt KPKiPK ze
stopniem doktora nauk prawnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

Ć wi c ze n i a

3

egzamin
II

15

2

zaliczenie z oceną
5

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

18

Ć wi c ze n i a

egzamin
II

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z ogólnym zarysem prawa karnego skarbowego oraz z zasadami
egzekwowania odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się przepisami prawa karnego skarbowego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu prawa karnego i postępowania karnego-podstawy programowe.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Pojęcie, źródła oraz konstrukcja przepisów prawa karnego skarbowego
2. Pojęcie i struktura przestępstwa oraz wykroczenia skarbowego, formy
popełnienia przestępstwa oraz wykroczenia skarbowego, pojęcie i rodzaje
odpowiedzialności karnej skarbowej, wyłączenie odpowiedzialności,
3. Przedawnienie, zatarcie skazania, odstąpienie od wymierzenia kary, ważniejsze
grupy i typy przestępstw i wykroczeń karnych skarbowych.
4. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, organy
prowadzące postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
subsydiarne stosowanie przepisów o postępowaniu karnym powszechnym, tok
postępowania i jego formy skrócone
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METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca,
analiza źródeł, rozwiązywanie problemów praktycznych (praca z aktami prawnymi)
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Egzamin/ kolokwia/ ocena
aktywności na zajęciach, udział w
dyskusjach, opracowanie tematu z
zastosowaniem literatury i
orzecznictwa, bieżąca kontrola na
zajęciach

ćwiczenia

Rozpoznaje rodzaje przestępstw i
wykroczeń karnych skarbowych
Wymienia i opisuje kary i środki
karne przewidziane w kodeksie
karnym skarbowym

K_W07
K_W11
S2A_W07
S2A_W11

Porównuje kryteria
odpowiedzialności karnej skarbowej
Ustala na podstawie Kodeksu
karnego skarbowego i innych
przepisów znamiona czynu
zabronionego

Egzamin/kolokwia/ bieżąca kontrola Wykład/
K_U03
podczas zajęć
K_U05
ćwiczenia
S2A_U02
S2A_U07

Egzamin/ kolokwia zaliczeniowe/
K_K07
Wykazuje kreatywność przy
ocena aktywności na zajęciach/
K_K06
ustalaniu zakresu odpowiedzialności
ocena opracowania zagadnienia z
S2A_K05
karnej skarbowej
Pracuje samodzielnie przy ustaleniu S2A_K07 zakresu prawa karnego
skarbowego oraz postępowania w
wszystkich
okoliczności
sprawy
sprawach o przestępstwa i
wykroczenia skarbowe
związanych z popełnieniem czynu
przygotowanego w oparciu o
zabronionego

Wykład/
ćwiczenia

orzecznictwo i literaturę fachową

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin pisemny (wykład). Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie
oceny pozytywnej z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwiów
cząstkowych I kolokwium końcowego oraz aktywność na zajęciach (przygotowywanie referatów, udział
w dyskusjach, inne formy aktywności wskazujące na osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy I
umiejętności). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i
wykładu/egzaminu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

63

45

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

62

80

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
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
V.Konarska – Wrzosek, T.Oczkowski, J.Skorupka, Prawo karne skarbowe,
Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2012 i nowsze wydania,
2.
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Wydawnictwo BECK, Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Ł.Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wyd. 2. LexisNexis Warszawa 2013
2.
W.Wróbel, A.Zoll, Polskie prawo karne, Cześć ogólna, Wyd. Znak, Kraków 2013
3.
KOMENTARZE DO KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO
UWAGI:
Aktualną literaturę poleci prowadzący zajęcia na pierwszym spotkaniu ze
studentami.
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Hanna Paluszkiewicz, 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
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

II

zaliczenie bez oceny
1

Studia niestacjonarne
Ć wi c ze n i a

18

II

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 i potrafi stosować zasady
zdrowego trybu życia; ma świadomość jak
ćwiczenia fizyczne mogą zapobiegać wielu
problemom zdrowotnym współczesnej
cywilizacji
Student ma poszerzoną wiedzę o
przepisach i zasadach rozgrywania różnych

Symbole
efektów

Metody
weryfikacji

Forma
zajęć

Dyskusja

Ćwiczenia

Obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta

Ćwiczenia
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Opis
efektu
dyscyplin sportowych

Symbole
efektów

Student dokonuje analizy poziomu własnej
sprawności fizycznej oraz jej wpływu na
prawidłowe funkcjonowanie organizmu
Student potrafi dostosować formy własnej
aktywności fizycznej w celu poprawy
sprawności ruchowej oraz uzyskania
odprężenia psychicznego
Student samodzielnie podejmuje różne
formy aktywności fizycznej świadomy jej
wpływu na funkcjonowanie organizmu

Metody
weryfikacji

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

Student potrafi pracować w grupie, pełnić w
niej różne role i służyć pomocą osobom
mniej sprawnym fizycznie
Student potrafi rywalizować z zachowaniem
zasad „fair play”, wykazując szacunek dla
konkurentów oraz zrozumienie dla różnic w
poziomie sprawności fizycznej
Student potrafi właściwie używać sprzęt i
urządzenia sportowe mając na uwadze
bezpieczeństwo swoje i innych

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
Wydział Prawa i Administracji
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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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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
Ć wi c ze n i a

30

2

egzamin
III

15

1

zaliczenie z oceną
5

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

18

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z współczesnym ujęciem funkcji
personalnej w instytucjach. W ujęciu teoretycznym: zdefiniowanie podstawowych pojęć,
omówienie istoty, uwarunkowań, procesów, metod i technik oraz skutków zarządzania
zasobami ludzkimi. W wymiarze praktycznym: przedstawienie, zrozumienie i omówienie
wybranych problemów zarządzania kadrami administracji publicznej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
 Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami
 Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach
 Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami
 Planowanie kadr i dobór pracowników
 Kierowanie ludźmi i przywództwo
 Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 Rozwój i zarządzanie karierą pracowników
 Stosunki, warunki pracy i odejścia pracowników z organizacji
 Ocenianie pracowników
 Kontrola funkcji personalnej
 Struktura podmiotowa zarządzania kadrami
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System informacji personalnej
Komunikowanie się w organizacji
Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami

Ćwiczenia:
Wybrane zagadnienia:
 Praca i stosunek pracy
 Kompetencje i wiedza
 Cechy pracowników a motywowanie
 Stanowisko pracy, role, kompetencje i umiejętności
 Pozyskiwanie zasobów ludzkich
 Wydajność a uczenie się i rozwój
 Wynagrodzenia i systemy wynagrodzeń
 Komunikowanie się w aspekcie kontraktu psychologicznego
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); odgrywanie ról; dyskusja na temat przebiegu
planowania i wykonania zadania; omówienie i ocena rezultatów pracy członków zespołu
zadaniowego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Posiada podstawową wiedzę w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi. Ma
wiedzę o różnych rodzajach więzi
społecznych i występujących między
nimi prawidłowościami oraz wiedzę
pogłębioną w odniesieniu do więzi
społecznych występujących w miejscu
pracy.
Potrafi analizować problemy związane z
zasobami ludzkimi. Potrafi podejmować
optymalne decyzje w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi.
Potrafi samodzielnie aktualizować
wiedzę oraz aktywnie działać w zespole.

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W07
K_W05

test

wykład

K_U04
K_U11

projekt

ćwiczenia

K_K02
K_K01

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:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

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 zasobami ludzkimi (30 punktów);
 przedstawienie wyników zrealizowanego zadania/projektu (30 punktów);
 uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi w
zadaniu (20 punktów);
 ocena przyjętego sposobu rozwiązania problemu, wskazanie mocnych i słabych stron
przyjętego rozwiązania, ocena zespołu (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.)

63

40

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

62

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:
Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.
3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
4. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego
organizacji, PWN, Warszawa 2011.
5. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
2. Kozioł L, Piechnik-Kurdziel A, Kopeć J, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w firmie –
teoria i praktyka, Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000.
3. Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownikorganizacja, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
4. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Robert Wysocki
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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 : ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

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

15

2

egzamin
III

15

2

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawa
wyznaniowego, modelami stosunków miedzy państwem, a związkami wyznaniowymi w
ich historycznym rozwoju po współczesność.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest ogólna wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
Systemy relacji między państwem, a Kościołem.
2.
Źródła prawa wyznaniowego.
3.
Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem, a Kościołem
4.
katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
5.
Zasada wolności religijnej; zadania państwa wobec wolności religijnej;
6.
granice wolności religijnej.
7.
Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych.
8.
Pojęcie i zasady realizacji konkordatu.
9.
Osobowość prawna Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych.
10. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych.
11. Karna i cywilna ochrona wolności sumienia i religii.
12. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją
Wydział Prawa i Administracji
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

K_W02
K_W04
K_W06
S2A_W03
S2A_W02
S2A_W04
S2A_W06

kolokwium, praca pisemna
egzamin

wykład,
ćwiczenia

kolokwium, praca pisemna
egzamin

wykład,
ćwiczenia

kolokwium, praca pisemna

Potrafi posługiwać się znajomością
przepisów prawa wyznaniowego

K_U02
K_U08
S2A_U04
S2A_U05
S2A_U08

egzamin

wykład,
ćwiczenia

Wykazuje kreatywność w wykorzystaniu
wiedzy z prawa wyznaniowego

K_K04
S2A_K04

kolokwium, praca pisemna
egzamin

wykład,
ćwiczenia

Definiuje pojęcia i źródła prawa
wyznaniowego
Zna podstawowe instytucje i zasady
prawa wyznaniowego

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia:
Ćwiczenia – pozytywna ocena z kolokwium i pracy pisemnej
Wykład - egzamin pisemny lub ustny, egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury;
Pozytywna ocena po udzieleniu odpowiedzi na co najmniej 3 pytania z 5.
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.)

48

36

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

52

64

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. J. Krukowski; Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
5. H. Misztal; Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1997.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999.
2. K. Warchałowski, Prawo wyznaniowe, wybór źródeł, Warszawa 2000.
PROGRAM OPRACOWAŁ: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

W
WP
PR
RO
OW
WA
AD
DZZE
EN
NIIE
ED
DO
OP
PR
RA
AW
WA
AN
NIIE
EM
MIIE
EC
CK
KIIE
EG
GO
O
K od p r ze dm io tu : 10.1-WX-ADM-WDPN
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 Tomasz Milej

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Tomasz Milej

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

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

15

1

egzamin
III

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji o systemie prawa
obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec. Student powinien przyswoić
podstawową terminologię prawniczą w języku niemieckim.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
4. Systemy prawny Republiki Federalnej Niemiec
5. Źródła prawa niemieckiego
6. Podstawowe organy prawne w Republice Federalnej Niemiec
7. Podstawowa terminologia prawnicza w języku niemieckim
8. Podstawowe niemieckie konstrukcje językowe stosowane w języku prawnym
9. Wybrane zagadnienia prawa niemieckiego
10. Podstawy komparatystyki prawniczej
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład z prezentacją multimedialną

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

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna w podstawowym zakresie system
źródeł prawa niemieckiego
Zna podstawowe instytucje prawne
Republiki Federalnej Niemiec

Zna podstawową terminologię prawną w
języku niemieckim

Zna wybrane zagadnienia prawa
niemieckiego i terminologię z nimi
związaną

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W02
K_W04
K_W06
K_W07
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W06

Egzamin, bieżąca kontrola na
zajęciach, zaliczenie z oceną

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, bieżąca kontrola na
zajęciach, zaliczenie z oceną

wykład,
ćwiczenia

K_U02
K_U08
K_U14
S2A_U01
S2A_U05
S2A_U11

Egzamin, bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja, zaliczenie z
oceną

wykład,
ćwiczenia

K_U02
K_K04
K_U14
S2A_K04
S2A_K08
S2A_U11

Egzamin, bieżąca kontrola na
zajęciach, zaliczenie z oceną

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin ustny lub pisemny.
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.)

48

36

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

52

64

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.
B. Banaszak (red.) Słownik Prawa i Gospodarki, Warszawa 2008.
2.
B. Banaszak System konstytucyjny Niemiec. Warszawa 2005.
3.
I. Janicka Niemieckie kraje związkowe. Struktura terytorialno-administracyjna.
Toruń 2009
4.
G. Robbers, Einführung in das deutsche Recht, München 2012
5.
G. S. Sander, Deutsche Rechtssprache – ein Arbeitsbuch, München 2004
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
E. Kniaziuk Praktyka translatoryczna na podstawie orzecznictwa sądowego, prawa
o notariacie i aktach stanu cywilnego. Teksty polskie i niemieckie z działalności
wybranych urzędów. Skrypt dla studentów germanistyki. Zielona Góra 2011.
2.
G. Zboralska, B. Łukańko Zarys niemieckiego prawa cywilnego. Bielsko-Biała 2004.
3.
P. Girdwoyń Zarys niemieckiego procesu karnego. Białystok 2006.
PROGRAM OPRACOWALI: dr Tomasz Milej, dr Piotr Mysiak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

TTW
WO
OR
RZZE
EN
NIIE
EU
UM
MÓ
ÓW
W
K od p r ze dm io tu : 10.3-WX-ADM-TU
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy (obowiązkowy)

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

15

zaliczenie z oceną

1
III

15

zaliczenie z oceną

1

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

zaliczenie z oceną

9
III

zaliczenie z oceną

9

CEL PRZEDMIOTU:
Przedmiot ma służyć uzyskaniu przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia
umów, zarówno w sferze prawa publicznego, jak i prywatnego. Celem tego przedmiotu
jest także przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy z
pozycji urzędnika, w tym do dokonywania podstawowych czynności prawnych,
polegających zwłaszcza na zawieraniu umów.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawy wiedzy o prawie cywilnym

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Umowy we współczesnej administracji.
2. Umowy adhezyjne w administracji publicznej,
3. Przyrzeczenie administracyjne.
4. Umowy w zakresie zamówień publicznych.
5. Umowy w zakresie partnerstwa publiczno-prawnego.
6. Umowy w zakresie pożytku publicznego.
7. Umowne dofinansowanie przedsięwzięć informatycznych podejmowanych przez
podmioty realizujące zadania publiczne.
8. Umowa miast partnerskich
9. Umowy w działaniach administracji pomocy społecznej,
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

10. Umowy przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za
zobowiązania podatkowe.
11. Porozumienia administracyjne.
12. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w publicznej szkole wyższej.
13. Umowy w zarządzaniu pasem drogowym.
14. Umowy w egzekucji administracyjnej.
15. Ustanowienie użytkowania wieczystego.
16. Umowa o wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, dyskusja,
sporządzanie dokumentów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Zna i definiuje podstawowe pojęcia
cywilnoprawne, zna podstawowe
zasady zawierania umów w prawie
publicznym i prywatnym
posługuje się podstawowymi
pojęciami cywilnoprawnymi, potrafi
zastosować podstawowe konstrukcje
prawa umów

K_W06 Wypowiedzi ustne lub pisemne
K_W07
S2A_W06
S2A_W07
Wypowiedzi ustne lub pisemne
K_U10
K_U12
S2A_U10
S2A_U02
Wypowiedzi ustne lub pisemne
K_K06
odpowiedzialnie przygotowuje się do
K_K01
swojej pracy
S2A_K07
S2A_K06

Wykład
ćwiczenia

Wykład
ćwiczenia

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
zaliczenie pisemne – dłuższa wypowiedź pisemna (analiza problemów)
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń i
wykładu (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.)

45

33

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

55

67

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

2

1,5

Punkty ECTS
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego
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Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

2,5

Łącznie

4

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, 2008.
2. M. Załucki, P. Stec (red.), Prawo cywilne z umowami w administracji, Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2008.
PROGRAM OPRACOWAŁ: 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 Robert Wysocki
dr Robert Wysocki
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

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

15

1

egzamin
IV

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
IV

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy o Funduszach Strukturalnych
w aspekcie polityk, instytucji, regulacji prawnych, dokumentów strategicznych
i operacyjnych regulujących ich funkcjonowanie, a także sposobów pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy wiedzy z zakresu prawa unijnego i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład:
 Polityki Unii Europejskiej
-- Instytucje Unii Europejskiej
 Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Funduszy Strukturalnych
 Instrumenty finansowe polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności)
 Dokumenty strategiczne regulujące wdrażanie Funduszy Strukturalnych
 Instytucje w systemie zarządzania i wdrażania Funduszy Strukturalnych
 Dokumenty programowe wdrażania Funduszy Strukturalnych
 Programy krajowe:
 Program Infrastruktura i Środowisko
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 Program Inteligentny Rozwój
 Programu Wiedza Edukacja Rozwój
 Program Polska Cyfrowa
 Program Polska Wschodnia
 Program Pomoc Techniczna
 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Programy regionalne
Projekt, rodzaje projektów

Ćwiczenia:
 Zadania i struktura Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
 Regionalny Program Województwa Lubuskiego 2014-2020
 Struktura wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Strukturalnych
PROCEDURY KONKURSOWE WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA
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).
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Zna podstawowe reguły
funkcjonowania polityki strukturalnej.
Rozumie specyfikę realizacji polityki
strukturalnej na poziomie krajowym.
Analizuje funkcjonowanie funduszy
unijnych na poziomie regionalnym i
lokalnym.
Ma świadomość ważności i
znaczenia funduszy dla rozwoju
Polski.

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

test

wykład

projekt

ćwiczenia

projekt

ćwiczenia

K_W07
K_W09

K_U06

K_K07

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 projektu
realizowanego w ramach ćwiczeń.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

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

50

25

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

50

75

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

LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.
1.
Dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w okresie 20142020:
http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/faq/Strony/Jakie_s
a_najwazniejsze_dokumenty_strategiczne.aspx (2015)
2.
Fundusze UE doświadczenia i perspektywy, red. J. Babiak, Warszawa 2006,
3.
Lubuskie 2020: http://rpo2020.lubuskie.pl/ (2015).
4.
Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
5.
Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (2015).
6.
Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Kierzkowski T., Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, C.H. Beck, Warszawa
2009.
2.
Naruszewicz S., Fundusze Strukturalne w Polityce Regionalnej, Białystok 2005.
3.
Szuszman M., Fundusze unijne od podstaw (2007–2013). Przewodnik metodyczny,
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010.
4.
Śliwa J., Rafał Pawlicki R., Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania
rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
5.
Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2008.
6.
Warsa J., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Verba 2005.

PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ, dr Robert Wysocki
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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 : 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
Ć wi c ze n i a

15

1

egzamin
IV

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
IV

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest przedstawienie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa parlamentarnego
polskiego, ujęcie prawno porównawcze niektórych problemów dotyczących
funkcjonowania parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest ogólna wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, przedmiotu
konstytucyjny system organów państwowych.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Pojęcie i źródła prawa parlamentarnego.
2. Struktura parlamentu - modele dwuizbowości.
3. Kadencja parlamentu, konstrukcja i rodzaje kadencji
4. Tryb pracy parlamentu.
5. Organizacja pracy parlamentu i obrady.
6. Organy wewnętrzne i organizacje grupujące posłów - kluby, koła, porozumienia,
zespoły.
7. Funkcje parlamentu.
8. Status prawny deputowanego.
9. Opozycja parlamentarna- rola funkcje, możliwości działania.
10. Parlament Europejski.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Definiuje pojęcia i źródła prawa
parlamentarnego w wybranych krajach

K_W02
K_W04
K_W06
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W06
S2A_W04

Zna podstawowe instytucje i zasady
prawa parlamentarnego w wybranych
krajach

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Kolokwium, pisemne rozwiązanie
kazusów w trakcie zajęć – praca w
grupach, praca indywidualna;
dyskusja, praca z tekstem – analiza
teksu prawnego, referat; esej praca indywidualna;

Wykład i
ćwiczenia

Kolokwium, pisemne rozwiązanie
kazusów w trakcie zajęć – praca w
grupach, praca indywidualna;
dyskusja, praca z tekstem – analiza
teksu prawnego, referat; esej praca indywidualna;

Wykład i
ćwiczenia

Potrafi posługiwać się znajomością
przepisów prawa parlamentarnego w
wybranych krajach

K_U02
K_U08
S2A_U01
S2A_U04
S2A_U08

Kolokwium, pisemne rozwiązanie
kazusów w trakcie zajęć – praca w
grupach, praca indywidualna;
dyskusja, praca z tekstem – analiza
teksu prawnego, referat; esej praca indywidualna;

Wykład i
ćwiczenia

Wykazuje kreatywność w wykorzystaniu
wiedzy z prawa parlamentarnego

K_K04
S2A_K04

Kolokwium, pisemne rozwiązanie
kazusów w trakcie zajęć – praca w
grupach, praca indywidualna;
dyskusja, praca z tekstem – analiza
teksu prawnego, referat; esej praca indywidualna;

Wykład i
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładu-Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi i zamkniętymi,
rozwiązywanie kazusów
Zaliczenie ćwiczeń-praca pisemna (esej) przygotowana w ramach pracy własnej studenta
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.)

48

36

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

52

64

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

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Z. Czeszejko - Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Wyd. Sejmowe,
Warszawa 1997.
2. Marszalek - Kawa, Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach
Unii Europejskiej, Mado, Toruń 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Kraków
2005.
2. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw
demokratycznych, Warszawa 2007.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr Nina Leśniak
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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
Ć wi c ze n i a

15

1

egzamin
IV

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
IV

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Wiadomości: Informacje o zasadach, instytucjach prawnych, procedurach i podmiotach
występujących na rynku nieruchomości, rodzajach nieruchomości i zasadach
gospodarowania nimi. Umiejętności: umiejętność czytania aktów prawnych, i
formułowania zapytań prawnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczone przedmioty: Elementy prawa i prawo gospodarcze.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć – wykład
1. Prawne formy korzystania z nieruchomości
2. Posiadanie: istota, rodzaje, skutki , sposoby nabycia i utraty i ochrona posiadania
3. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego
Forma zajęć – ćwiczenia
Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych
z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów
METODY KSZTAŁCENIA:
analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

nazywa, wymienia, opisuje, wyjaśnia
definiuje podstawowe pojęcia z
zakresu gospodarowania
nieruchomościami

K_W01 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_W10 weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach
S2A_W01
S2A_W07

wykład,
ćwiczenia

rozwiązuje podstawowe problemy z
zakresu gospodarki
nieruchomościami,
porównuje, klasyfikuje główne
pojęcia z gospodarki
nieruchomościami
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.

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_U03
weryfikacja wiadomości na
K_U07
ćwiczeniach
S2A_U03
S2A_U06

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_K01
weryfikacja wiadomości na
K_K03
ćwiczeniach
S2A_K01
S2A_K03

wykład,
ćwiczenia

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

ćwiczeń

i

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

48

36

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

52

64

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.
G. Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus, G. Matusik, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce
nieruchomościami. Komentarz, LexisNexis 2012.
2.
B. Baran, Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Wolters Kluwer 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

1.

P. Wancke, Nieruchomości : leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer Business,
2007.

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
W yk ł a d

15

1

egzamin

Ć wi c ze n i a

15

1

zaliczenie z oceną
4
Studia niestacjonarne

W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

9

egzamin
IV

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z zasadami i regułami publicznoprawnej
ochrony konkurencji.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość instytucji prawa cywilnego, prawa administracyjnego
gospodarczego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Pojęcie pozycji dominującej na rynku.
2. Rynek właściwy (rynek relewantny).
3. Pojęcie praktyk ograniczających konkurencję.
4. Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
5. Przykłady nadużywania pozycji dominującej na rynku.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna,
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE

METODY WERYFIKACJI

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

FORMA

EFEKTÓW

Uzyskanie wiedzy w zakresie
podstawowych rozwiązań
normatywnych prawa polskiego i
Unii Europejskiej obowiązujących w
obszarze ingerencji państwa w
obszarze konkurencji, student potrafi
określić istotę konkurencji oraz
przesłanki i zakres jej ochrony , zna i
potrafi przedstawić podstawowe
źródła i wynikające z nich zasady
prawa ochrony konkurencji, ,
Nabycie umiejętności w zakresie
identyfikowania podstaw prawnych
obowiązków spoczywających na
podmiotach odpowiedzialnych za
funkcjonowanie prawa do
konkurencji, potrafi zanalizować
podstawowe akty prawa ochrony
konkurencji. potrafi wskazać na
różne metody, formy i środki
oddziaływania państwa na
mechanizm konkurencji i uzasadnić
ich zastosowanie.
umie komunikować innym
informacje o zagadnieniach i
problemach prawnych z zakresu
prawa ochrony konkurencji;
potrafi dyskutować o zagadnieniach i
problemach prawnych z zakresu
prawa ochrony konkurencji;
umie poszukiwać możliwych
rozwiązań problemów prawnych z
zakresu prawa ochrony konkurencji.

ZAJĘĆ

K_W09
K_W10
S2A_W07
S2A_W06
S2A_W08
S2A_W09
S2A_W10

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

K_U13
K_U09
S2A_U06
S2A_U09

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

K_K02
S2A_K02

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

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

ćwiczeń

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

48

36

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

52

64

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

2

1,5

Punkty ECTS
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

2,5

Łącznie

4

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. M. Stefaniuk, Publicznoprawne reguły konkurencji, Lublin 2005.
2. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło,
Administracyjne prawo gospodarcze, L. Kieres (red.), wydanie najnowsze.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. B. Popowska (red) Publiczne prawo gospodarcze po akcesji do Unii Europejskiej, Wyd.
Poznańskie 2007.
2. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2011.
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J ę z yk n auc za n i a : polski

dr Norbert Banaszak;
dr Rafał Bucholski

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

dr Norbert Banaszak;
dr Rafał Bucholski

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

15

1

egzamin
II

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
II

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Po zakończeniu zajęć student powinien znać: znać ustrój i zadania samorządu
terytorialnego, źródła jego finansowania; znać podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
środowiska, źródła tego prawa; charakter i zakres zadań administracji samorządowej w
zakresie ochrony środowiska; znać podstawowe zadania szczegółowe z zakresu ochrony
wód, powietrza, powierzchni ziemi oraz świata roślinnego i zwierzęcego będące udziałem
administracji samorządowej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość ogólnego prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe informacje o samorządzie terytorialnym - istota i znaczenie; tworzenie
jednostek samorządu terytorialnego; jednostki samorządu terytorialnego - ustrój, zakres
działania i zadania, władze i organy; kompetencje organów, jednostki pomocnicze,
jednostki organizacyjne;
2. Prawne formy działania jednostek samorządu terytorialnego; zasady zarządzania
mieniem samorządowym, mienie, jako materialna podstawa realizacji zadań samorządu
terytorialnego; dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

3. Środowisko i jego zagrożenia – podstawowe pojęcia, ochrona środowiska, jako zadanie
państwa, prawo ochrony środowiska, ochrona środowiska jako zadanie władz
lokalnych,
4. Zakres zadań szczegółowych administracji samorządowej w zakresie ochrony
środowiska.

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

OPIS EFEKTU

Student pozyskuje i swobodnie
posługuje się wiedzą na temat
funkcjonowania administracji
samorządowej oraz znajomością jej
działań w zakresie ochrony
środowiska.
Student samodzielnie rozpoznaje i
tworzy samodzielnie propozycje
rozwiązań problemów pojawiających
się w procesie realizacji prawa
ochrony środowiska.
Student wykazuje kreatywność
rozwiązywaniu problemów, bierze
aktywny udział w kształtowaniu
postaw obywatelskich.

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

K_W02 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_W10 weryfikacja wiadomości na
S2A_W02 ćwiczeniach
S2A_W07

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_U06
weryfikacja wiadomości na
K_U07
S2A_U05 ćwiczeniach
S2A_U06

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_K07
weryfikacja wiadomości na
K_K08
S2A_K05 ćwiczeniach
S2A_K02

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny; egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz
zalecanej literatury; 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.)

48

36

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

52

64

Łącznie

100

100

Wydział Prawa i Administracji
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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. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis 2010.
2. W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Wolters Kluwer
Polska – LEX, 2012.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer 2009.
2. J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław
2008.
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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:
Celem wykładów jest zapoznanie z problematyką ustroju organów administracji rządowej.
Nadto zostaną omówione instrumenty kształtowania ustroju administracji rządowej.
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:
I. Centralne organy administracji publicznej
1. System organów administracji centralnej
2. Prezes Rady Ministrów
3. Rada Ministrów
4. Ministrowie
5. Inne centralne organy administracji publicznej
6. Prawotwórstwo organów administracji centralnej
a. Stanowienie prawa powszechnie obowiązującego (zamknięty katalog źródeł
prawa stanowionego przez organy administracji rządowej)
b. Akty prawa wewnętrznego
c. Akty kierownictwa wewnętrznego
d. Problem generalnych aktów stosowania prawa
II. Terenowe organy administracji rządowej
1. Organizacja terenowej administracji rządowej
a. Wojewoda
b. Administracja niezespolona
c. Zlecanie zadań administracji rządowej
2. Administracja rządowa w okresie zmian ustrojowej
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

3. Nadzór nad działalnością administracji rządowej
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład: elementy tradycyjnego wykładu z analizą regulacji i dyskusją

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

- zna sposób funkcjonowania
administracji rządowej
- zna relacje prawne pomiędzy
instytucjami i organami administracji
rządowej i samorządowej

K_W03 sprawdzian, bieżąca weryfikacja
K_W04 wiadomości
S2A_W03
S2A_W04

konwersatorium

- wykorzystuje zdobytą wiedzę
wiedzą z zakresu nauk o prawie i
administracji do stosowania prawa
w administracji rządowej
- 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
K_U03
wiadomości
K_U07
S2A_U02
S2A_U06

konwersatorium

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

sprawdzian, bieżąca weryfikacja
K_K03
wiadomości
K_K05
S2A_K03
S2A_K05

konwersatorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna,
pytania otwarte, rozwiązywanie problemu).
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

45

33

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

30

42

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1,5

Punkty ECTS

Wydział Prawa i Administracji
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Łącznie

3

3

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.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Rafał Bucholski

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

A
AD
DM
MIIN
NIIS
STTR
RA
AC
CJJA
AW
WW
WY
YB
BR
RA
AN
NY
YC
CH
HK
KR
RA
AJJA
AC
CH
H
K od p r ze dm io tu : 10.6-WX-ADM-AWWK
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy (specjalnościowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski

dr Ewaryst Kowalczyk;
dr Robert Wysocki

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

dr Ewaryst Kowalczyk;
dr Robert Wysocki

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

II

zaliczenie z oceną
3

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

18

II

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem jest zapoznanie studentów z organizacją społeczności lokalnych, strukturami
administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Europejska
Karta Samorządu Terytorialnego, struktura administracji w wybranych krajach Europy, w
krajach Europy Wschodniej oraz z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi
administracji.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego,
administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: konwersatoria
1. Standardy organizacji i funkcjonowania administracji w Europie
2. Administracja w krajach Unii Europejskiej i wybranych pozostałych
3. Struktura samorządy terytorialnego w wybranych krajach europejskich
4. Organizacja i funkcjonowanie administracji w wybranych krajach pozaeuropejskich
5. Koncepcje i najnowsze trendy w organizacji i funkcjonowaniu administracji na świecie
METODY KSZTAŁCENIA:
prelekcja z prezentacją multimedialną

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

OPIS EFEKTU

FORMA ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Student
pozyskuje
i
swobodnie
K_W03
Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy w trakcie
posługuje się podstawową wiedzą na
K_W04
temat funkcjonowania administracji w S2A_W03S konwersatoriów.
państwach europejskich oraz wybranych 2A_W04
krajach pozaeuropejskich.

konwersatorium

Student
samodzielnie
rozpoznaje
modele
funkcjonalne
administracji,
tworzy
samodzielnie
propozycje
rozwiązań problemów pojawiających się
w
procesie
administrowania
i
zarządzania,

K_U03
K_U04
S2A_U03
S2A_U04

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy w trakcie
konwersatoriów.

konwersatorium

Student wykazuje swobodę w ocenie
funkcjonowania administracji w Polsce w
kontekście
posiadanej
wiedzy
o
administracji w innych krajach, przez co
bierze aktywny udział w kształtowaniu
postaw obywatelskich.

K_K03
K_K07
S2A_K03
S2A_K05

Sprawdzian pisemny. Bieżąca
weryfikacja wiedzy w trakcie
konwersatoriów.

konwersatorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Pozytywna ocena z pracy pisemnej, Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się
wyniki osiągnięte na sprawdzianach pisemnych (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.)

45

33

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

30

42

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1,5

Łącznie

3

3

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Rajca L., (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010;
2. Rydlewski, G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Warszawa 2007;
Wydział Prawa i Administracji
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Grzybowski, M., Ustroje państw Europy Północnej, Kraków 2006;
2. Jeżewski, J., (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina
w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999;
3. Kaczmarek, T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach
europejskich, Poznań 2005.
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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

15

1

egzamin
III

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem dydaktycznym zajęć jest przedstawienie celów administracji publicznej, form i
metod jej działania, struktur organizacyjnych, odpowiedzialności prawnej administracji za
podjęte czynności bądź ich zaniechania oraz kontrola prawna administracji podejmowana
przez różne podmioty poruczone do tego na podstawie przepisów prawa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ogólna wiedza z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład
1. pojęcie administracji i prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego,
2. organizacja prawna administracji,
3. majątek publiczny, prawne formy działania administracji publicznej,
4. kontrola prawna administracji publicznej,
5. odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji publicznej,
6. materialnoprawne sytuacje obywatela wyznaczone przez prawo administracyjne,
pojęcie publicznych praw podmiotowych
Forma zajęć – ćwiczenia
Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z
odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów

Wydział Prawa i Administracji
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METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, ćwiczenia – szczegółowe omawianie materiału przedstawionego na
wykładzie, sprawdzanie przygotowania studentów analiza tekstów z dyskusją,
praca w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

- Student ma poszerzona wiedzę o
strukturach i zasadach
funkcjonowania instytucji
administracji publicznej i relacjach
występujących w tych strukturach,
- Student ma wiedzę na temat
podstaw prawnych struktury i
funkcjonowania administracji
publicznej
- Potrafi prawidłowo interpretować
zjawiska prawne i inne zachodzące
w administracji publicznej potrafi
posługiwać się terminologią z
zakresu prawa administracyjnego
- Student potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę z zakresu prawa
administracyjnego do stosowania
prawa w instytucjach administracji
publicznej, poszerzona o krytyczną
analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy.

K_W02
K_W07
S2A_W02
S2A_W07

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

K_U02
K_U03
S2A_U01
S2A_U03

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

- Student potrafi myśleć i działać w
sposób kreatywny.

K_K06
S2A_K07

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin, sprawdzian, bieżąca weryfikacja wiadomości na ćwiczeniach
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

48

36

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

52

64

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

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Z. Bukowski, Polskie administracyjne prawo materialne, Toruń 2006,
2. Z. Cieślak, Prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa 2002,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
S. Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy (specjalnościowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski

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 o t :

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

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

15

zaliczenie z oceną

1
IV

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

zaliczenie z oceną

9
IV
9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem jest zapoznanie studentów z zasadami, regułami i instytucjami
prawnodowodowymi w aspekcie prawnoporównawczym. Skłonienia ich do refleksji nad
genezą
i
racjonalizacją
odrębności
występujących
w
unormowaniach
prawnodowodowych w sprawach różnego rodzaju, przede wszystkim w sprawach
administracyjnych, cywilnych i karnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ogólna wiedza z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego,
postępowania karnego, postępowania sądowoadministracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: konwersatorium
1) Podstawowe pojęcia i założenia terminologiczne (pojęcie dowodu, źródła dowodu, fakty
istotne, fakty dowodowe, postępowanie dowodowe);
2) Źródła prawa dowodowego;
3) Naczelne zasady prawa dowodowego i gwarancje prawnodowodowe;
4) Przedmiot dowodu, systematyka dowodów;
5) Źródła dowodu i środki dowodowe, przeprowadzenie dowodów;
6) Zakazy dowodowe, ocena dowodów i jej wyniki;
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

- Student posiada wiedzę z zakresu
K_W10 Egzamin, sprawdzian, bieżąca
prawa dowodowego,
K_W01 weryfikacja wiadomości na
- Student ma poszerzona wiedzę o S2A_W07 ćwiczeniach
charakterze prawa dowodowego,
jego miejscu w systemie nauk
prawnych i relacjach do innych nauk.

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
- Student potrafi przygotowywać i
K_U10
weryfikacja wiadomości na
wygłaszać wystąpienia ustne
K_U13
przedstawiające zagadnienia z
S2A_U10 ćwiczeniach
zakresu prawa dowodowego
S2A_U06
Student
ma
umiejętność
merytorycznej
argumentacji
i
formułowania krytycznych wniosków
i samodzielnych sądów dotyczących
zastosowania przepisów prawnych.

wykład,
ćwiczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_K06
- Student potrafi myśleć i działać w
S2A_K07 weryfikacja wiadomości na
sposób kreatywny.

wykład,
ćwiczenia

ćwiczeniach

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.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

48

36

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

52

64

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

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu. Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Paweł Górecki (red.) Prawo dowodowe, Szczecin 2011.
2.
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
Warszawa 2011.
3.
Gaberze, Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY PUBLICZNE

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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J ę z yk n auc za n i a : polski

dr Norbert Banaszak;
dr Rafał Bucholski

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

dr Norbert Banaszak;
dr Rafał Bucholski

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

15

1

egzamin
II

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

9

egzamin
II

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Student ma uzyskać wiedzę z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego z
uwzględnieniem podstawowych pojęć tego systemu, systemu organów administracji
publicznej i podmiotów prywatnych wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego, źródeł prawa do bezpieczeństwa, klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa;
nadto student ma uzyskać wiedze na temat zarządzania kryzysowego oraz współpracy
międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych zagadnień z historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego,
prawa administracyjnego, prawa karnego i socjologii prawa.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Forma zajęć: wykład
1. Uwarunkowania pozycji prawnoustrojowej służb, inspekcji i straży
2. Istota służb, inspekcji i straży
3. Służby, inspekcje i straże w układzie resortowym
4. Służby, inspekcje i straże w układzie terytorialnym
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych
z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów w ww. zakresie
tematycznym
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

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

OPIS EFEKTU

- zna relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz
instytucji publicznych w zakresie
służb, inspekcji i straży
- zna relacje prawne i polityczne a
także społeczne pomiędzy
instytucjami i organami służb,
inspekcji i straży
- wykorzystuje zdobytą wiedzę
wiedzą z zakresu nauk o prawie i
administracji do stosowania prawa
w instytucjach służb, inspekcji i
straży
- potrafi wykorzystać zdobytą
wiedzę z zakresu nauk o prawie i
administracji do zgodnego z
prawem oraz zasadami etyki
analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych
- potrafi uczestniczyć w
przygotowaniu projektów
współdziałania służ, inspekcji i
straży,
- potrafi odpowiednio określać
priorytety działania

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
K_W03
weryfikacja wiadomości na
K_W04
S2A_W03 ćwiczeniach
S2A_W04

wykład,
ćwiczenia

K_U03
K_U07
S2A_U02
S2A_U06

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

K_K03
K_K05
S2A_K03
S2A_K05

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny; egzamin obejmuje wiedzę z
wykładu oraz zalecanej literatury; 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.)

48

36

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

52

64

Łącznie

100

100

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Punkty ECTS

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

2,5

Łącznie

4

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer
2007.
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.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
dr Joanna Zegzuła - Nowak

Forma
zajęć

Semestr

Pr o wa d ząc y:

Liczba godzin
w tygodniu

dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
dr Joanna Zegzuła - Nowak

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

Ć wi c ze n i a

1

egzamin
III

15

1

zaliczenie z oceną
4

Studia niestacjonarne
W yk ł a d

9

Ć wi c ze n i a

egzamin
III

9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z zagadnieniami etyki służby publicznej; utrwalenie świadomości, że
zarządzanie instytucjami społecznymi i administrującymi winno uwzględniać aspekt
humanistyczny; wyrabianie pozycji etycznej i zdolności stosowania kryteriów moralnych w
działaniu służby publicznej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z podstaw organizacji i funkcjonowania administracji.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.

Etyki zawodowe ( etyki zawodowe jako normy postępowania i jako role społeczne,
metaetyka zawodowa).

2.

Etyka w społeczeństwie demokratycznym ( etyka i moralność społeczna, cnoty
społeczne i osobiste, etyczna zasada sprawiedliwości, etyczna zasada słuszności,
etyczna zasada praworządności, etyka relatywistyczna).
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).

3.

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

4.
5.

Korupcja jako zagrożenie dla państwa ( zjawisko , definicja i formy korupcji, oraz
przeciwdziałanie korupcji).
Etyka w zarządzaniu i administrowaniu kadrami administracji.

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład i ćwiczenia

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 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.

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

egzamin

wykład

egzamin

wykład

K_U10
S2A_U10

Wypowiedź ustna lub pisemna

ćwiczenia

K_K03
S2A_K03

Wypowiedź ustna lub pisemna

ćwiczenia

K_W07
S2A_W07

WARUNKI ZALICZENIA:
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna,
rozwiązywanie problemu). Kolokwium lub kolokwia, wypowiedzi ustne lub projekty (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.)

48

36

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

52

64

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. D. Bąk, Etos urzędnika, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego , Warszawa 2007,
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

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_etyka-p.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 )

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Mysiak

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
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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

15

zaliczenie z oceną

1
IV

15

1

zaliczenie z oceną
4

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

zaliczenie z oceną

9
IV
9

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy dotyczącej służb ochrony przyrody i ochrony środowiska niezbędnej
w rozumieniu funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto student powinien uzyskać
wiedze na temat ewolucji historycznej i obecnego kształtu regulacji składających się na
system ochrony środowiska w Polsce, instytucji prawnych odgrywających w nim główna
role.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
wiedza ogólna z zakresu prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
1. System ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce oraz jego główne składniki.
2. Organizacja systemu na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
3. Podstawy prawne funkcjonowania służb ochrony przyrody i ochrony środowiska.
4. Działalność WIOŚ
5. Służby ochrony przyrody

Ćwiczenia
1. Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z
odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.
METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

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

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
ma wiedzę na temat norm i reguł K_W03
prawnych organizujących strukturę i S2A_W03 weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach
organy administracji publicznej w
Polsce;

wykład,
ćwiczenia

charakteryzuje rolę administracji
publicznej
i
jej
instytucji
w
organizacji
państwa
i
współczesnego społeczeństwa

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

K_U04
K_U05
K_U13
S2A_U04
S2A_U03
S2A_U06

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

potrafi
identyfikować
problemy K_K04
związane z ochroną środowiska S2A_K04
występujące w administracji i
konstruować
metody
ich
rozwiązywania

Egzamin, sprawdzian, bieżąca
weryfikacja wiadomości na
ćwiczeniach

wykład,
ćwiczenia

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

WARUNKI ZALICZENIA:
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 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.)

48

36

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

52

64

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
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009;
2.
M. Rudnicki, Organizacja ochrony środowiska, KUL 2011.
3.
E. Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
J. Stalmasiak (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009,
2.
J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Norbert Banaszak
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T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy (specjalnościowy)

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
Osoba prowadząca zajęcia w danym roku
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
akademickim
Pracownicy Katedry Prawa
Pr o wa d ząc y:
Administracyjnego i Finansowego

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

2

III

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie systemu ochrony zdrowia w Polsce w
kontekście prawa ochrony zdrowia z uwzględnieniem form kontraktowania świadczeń
usług opieki zdrowotnej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
I. Wybrane zagadnienia z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce:
 Przesłanki i uwarunkowania organizacji i zarządzania systemem ochrony zdrowia
w nowoczesnym państwie;
 Ochrona zdrowia w aspekcie zarządzania publicznego;
 Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia;
 Podmioty systemu ochrony zdrowia;
 Rodzaje świadczeń medycznych i ich kontraktowanie;
 Wyzwania dla zarządzających w sektorze ochrony zdrowia.
II. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa ochrony zdrowia:
 Przedmiot regulacji prawnej prawa ochrony zdrowia;
 Definicja prawa ochrony zdrowia;
 Konstytucja, ustawy i rozporządzenia jako źródło prawa ochrony zdrowia;
 Akty administracyjne i umowy jako źródło prawa ochrony zdrowia;
 Formy uczestnictwa w rynku usług medycznych;
 Finansowanie uczestników rynku medycznego;
 Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej;
 Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

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

OPIS EFEKTU

METODY
WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Student:
- zna podstawy prawne regulujące
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w
Polsce,
- zna instytucje i podmioty wchodzące w skład
systemu ochrony zdrowia,
- zna reguły i procesy świadczenia usług ochrony
zdrowia.

K_W02
K_W04
K_W06
K_W10

test

konwersatorium

Student:
- identyfikuje podstawowe grupy świadczeń
medycznych i sposoby ich kontraktowania,
- potrafi prześledzić proces świadczenia usługi
medycznej i wskazać uchybiania (problemy) w
procesie,
- potrafi wyszukać i przeanalizować odpowiednie
informacje w zakresie orzecznictwa,
- wyciąga wnioski odnosząc się do interpretacji
orzecznictwa i właściwych norm prawnych oraz
rekomenduje rozwiązania.

K_U02
K_U08

projekt

konwersatorium

Student:
K_K04
- umie komunikować innym informacje o
zagadnieniach i problemach z zakresu prawa
ochrony zdrowia,
- potrafi dyskutować w grupie o zagadnieniach i
problemach z zakresu ochrony zdrowia,
- umie pracować w zespole przy szukaniu
możliwych rozwiązań problemów z zakresu prawa
ochrony zdrowia.

projekt

konwersatorium

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.)

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
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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. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony
zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
2. Golinowska S.(red.), Zarys systemu ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz
Zdrowia, Open Eyes, Warszawa 2012.
3. Nestorowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2007.
4. Sieńko A., Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kubicki L.(red.) Prawo medyczne, Warszawa 2003.
2. Wybrane akty prawne z zakresu ochrony zdrowia (Internetowy System Aktów Prawnych):
http://isap.sejm.gov.pl

3. Wybrane publikacje: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzaniapublicznego-i-nauk-spolecznych/wydawnictwa-publikacje/wydawnictwa-publikacjekatedry-i-pracownikow/prof-dr-hab-aldona-fraczkiewicz-wronka.html

PROGRAM OPRACOWAŁ:
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T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy (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 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
K o n we r s a t o r i u m

30

2

II

zaliczenie z oceną
3

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

18

II

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z działalnością publicznych służb zatrudnienia
oraz ich rolą w kreowaniu zmian na rynku pracy. Student na zajęciach zdobywa wiedzę
na temat praktycznego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, regulacji
prawnych z tego zakresu.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagana jest ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. PSZ - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
3. Ministerstwo Polityki Społecznej
4. Funkcjonowanie urzędów pracy
5. Inne instytucje rynku pracy (OHP, instytucje szkoleniowe itp.).
6. Efektywność polskich publicznych służb zatrudnienia w porównaniu z innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej
7. Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)
8. PSZ a instytucje pozarządowe
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Student uzyskuje podstawową wiedzę z

K_W02

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Kolokwium zaliczeniowe w formie

konwers

Wydział Prawa i Administracji
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zakresu polityki rynku pracy (w tym
Krajowej Strategii Zatrudnienia);
potrafi scharakteryzować instytucje
rynku pracy (publiczne służby
zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia, instytucje
szkoleniowe, instytucje dialogu
społecznego, instytucje partnerstwa
lokalnego).
potrafi określić istotę i zakres działań
publicznych służb zatrudnienia,
Student kwalifikuje przedstawiony stan
faktyczny pod odpowiednią normę
prawną a następnie znajduje
rozwiązanie przedstawionego problemu,
posiada umiejętność analizy ustaw
dotyczących zatrudnienia i instytucji
rynku pracy

K_W04
K_W06
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W02
S2A_W06
S2A_W09

K_U02
K_U08
S2A_U01
S2A_U04
S2A_U08

K_K04
Student umie komunikować innym
informacje o zagadnieniach i problemach S2A_K04
z zakresu działań podmiotów
publicznych właściwych w sprawach
zatrudnienia

zagadnień problemowych
oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach i publiczna prezentacja
opracowanego tematu

atorium

Kolokwium zaliczeniowe w formie
zagadnień problemowych
oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach i publiczna prezentacja
opracowanego tematu

konwers
atorium

Kolokwium zaliczeniowe w formie
zagadnień problemowych
oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach i publiczna prezentacja
opracowanego tematu

konwers
atorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium w formie pisemnej obejmujące wiedzę z konwersatorium oraz zalecanej
literatury na zadany temat problemowy. Warunkiem zaliczenia jest ponadto
publiczne przedstawienie rezultatów opracowanego tematu referatu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą

Studia niestacjonarne
(w godz.)

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

45

33

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

35

42

Łącznie

75

75

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1,5

Łącznie

3

3

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. J. Szaban, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2013
2. M. Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Warszawa 2005.
3. J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Warszawa
2005.

Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. S. Ricca, Publiczne służby zatrudnienia. Podręcznik dla pracowników, Krajowy
Urząd Pracy, Warszawa 1995.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Sławomir Maciejewski
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