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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: prawo

Poziom: jednolite magisterskie

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia niestacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki prawne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu różnych dyscyplin prawa. Posiada umiejętność zarówno interpretowania, jak i
stosowania przepisów prawnych. Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania
zawodów prawniczych, pełnienia funkcji  we wszystkich instytucjach wymagających wiedzy prawniczej oraz do podjęcia
dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.

Koncepcja kształcenia

W ofercie programowej Wydziału znajdują się zajęcia prowadzone w różnych formach, w tym w formie wykładów, ćwiczeń,
warsztatów, seminariów oraz lektoratów z języków obcych. Program studiów opracowany jest w systemie ECTS, co oznacza
przypisanie każdemu z przedmiotów kursowych określonej liczby punktów. Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie
300 punktów ECTS, natomiast w danym roku co najmniej 60 punktów ECTS. Student ma możliwość profilowania swoich
studiów. Istnieje bowiem obowiązek zaliczenia przez studenta 10 przedmiotów obowiązkowych, 11 przedmiotów
podstawowych, natomiast wyboru przedmiotów specjalizacyjnych (spośród ponad 100 oferowanych) dokonuje osobiście, w
zależności od swoich zainteresowań. W trakcie studiów student ma możliwość poznania nie tylko prawa polskiego, lecz także
niektórych praw obcych w ramach szkół prawa obcego. Praktyczną umiejętność stosowania prawa można doskonalić między
innymi w ramach Studenckiej Poradni Prawa zajęć warsztatowych. Program przewiduje także odbywanie praktyki
studenckiej.

Cele kształcenia

Przygotowanie prawnicze pod względem wiedzy i umiejętności, pozwalające podjąć pracę w branży prawniczej lub
kontynuację nauki na poziomie aplikacji prawniczych.
Zapewnienie  wiedzy  i  narzędzi  do  sprawnego  poruszania  się  w  obrębie  struktur  państwa  i  organizacji
międzynarodowych.
Znajomość roli nauk prawnych na tle innych nauk społecznych.
Wykształcenie umiejętności myślenia prawniczego, dostrzegania procesów stosowania, tworzenia, interpretacji prawa
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oraz rozumienia naruszenia prawa.
Przygotowanie do podjęcia kariery naukowej w zakresie prawa.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Zawód prawnika jest elementem ładu społeczno-gospodarczego, dlatego kształcenie na tym kierunku jest obowiązkiem
współczesnego Uniwersytetu. Odpowiednie wykształcenie prawnicze ma kluczowe znaczenie dla jakości stanowionego i
stosowanego prawa, dla budowania zaufania społecznego do prawa. Autorytet sędziów, adwokatów, radców prawnych i
przedstawicieli innych zawodów prawniczych powinien opierać się na wykształceniu i doświadczeniu, dlatego od jakości i
rzetelności wykształcenia prawników zależy stabilność państwa.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty  uczenia  się  na  kierunku  prawo  spełniają  wszystkie  oczekiwania,  jakie  można  postawić  przed  współczesnym
prawnikiem. W szczególności WPiA UJ zapewnia:

 wszechstronne wykształcenie prawnicze w zakresie teorii i znajomości dogmatyki prawa,
 możliwość szerokiego wyboru przedmiotów specjalizacyjnych (fakultatywnych),
 możliwość udziału w zajęciach o charakterze praktycznym,
 możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, a zwłaszcza podniesienia umiejętności językowych z zakresu
prawniczego języka obcego.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Na Wydziale Prawa i Administracji działa kilkadziesiąt wyspecjalizowanych jednostek (katedr i zakładów) prowadzących
badania naukowe w obszarze nauk społecznych i ich związku z naukami historycznymi, filozoficznymi, socjologicznymi czy
psychologicznymi. Liczne projekty naukowe (granty), interdyscyplinarny charakter prowadzonej działalności, stawia WPiA UJ
w czołówce wydziałów prawa w Polsce. Do głównych obszarów badań należą w szczególności: zagadnienia filozoficzne,
etyczne i teoretycznoprawne, prawo prywatne, prawo karne, prawo administracyjne, prawa człowieka, prawo
międzynarodowe, prawo własności intelektualnej i historia prawa.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ występują w podwójnej roli - naukowca i dydaktyka. Zasadą jest, iż osoby
prowadzące zajęcia z danego obszaru wiedzy są jednocześnie uznanymi autorami opracowań naukowych. Dzięki temu
prezentowana  wiedza  spełnia  wymagania  aktualności  i  rzetelności.  Nowe  zajęcia  specjalizacyjne  są  często  wynikiem
opublikowania nowych prac naukowych.  W trakcie  seminarium magisterskiego studenci  mają szansę zapoznać się  ze
standardami pracy naukowej, pogłębić wiedzę oraz zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny. Wielu pracowników
posiada bogate doświadczenie nabyte w pracy w instytucjach publicznych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział  Prawa  i  Administracji  UJ  zapewnia  wysoki  standard  jakości  infrastruktury  dydaktycznej  i  naukowej  oraz  jej
dostępność  dla  osób z  niepełnosprawnościami.  Wszystkie  budynki  WPiA  UJ  są  położone w centrum Krakowa oraz  są
dostosowane do  potrzeb  współczesnej  dydaktyki.  Wydziałowa Biblioteka  Prawnicza  dysponuje  bogatym księgozbiorem
literatury prawniczej.
WPiA udostępnia swoim studentom i pracownikom dostęp do najważniejszych systemów informacji prawnej oraz nowej
platformy e-learningowej.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0421

Liczba semestrów: 10

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład klasyczny – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego
przedmiot w bezpośrednim kontakcie ze studentem;
b. wykład online – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot
z wykorzystaniem platformy internetowej przystosowanej do kształcenia studenta na odległość, w
szczególności z wykorzystaniem e-podręcznika;
c. wykład hybrydowy – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego
przedmiot częściowo w formie wykładu klasycznego oraz częściowo w formie wykładu online;
d. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu
przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
e. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i
kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
f. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta
do zdania egzaminu w określonej formie;
g. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium;
h. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie
prowadzącego przedmiot i studentów;
i. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz
umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
j. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego
zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
k. lektorat prawniczy– forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego
(obcego);
l. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje główne
cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład klasyczny,
wykład online, wykład hybrydowy, konwersatorium, szkolenie, projekt, seminarium, proseminarium,
lektorat oraz warsztat;
m. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest
uzupełnienie głównej formy kształcenia, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze
stanowią integralną cześć przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia może być: warsztat,
konwersatorium, szkolenie, ćwiczenia oraz projekt;
n. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
o. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z
nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
p. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków
technicznych umożliwiających komunikację na odległość.



Program 7 / 392

2. Jednolite studia na kierunku Prawo trwają 10 semestrów.
3. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta w
toku studiów co najmniej 300 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla
poszczególnych lat.
4. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi co najmniej 60% godzin zaplanowanych
dla studiów stacjonarnych.
5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowe zajęcia
pomocnicze mogą się odbyć poza terminami zjazdów.
6. Plan studiów obejmuje trzy moduły : grupę przedmiotów modułu obowiązkowego, grupę przedmiotów modułu
podstawowego oraz grupę przedmiotów modułu specjalizacyjnego.
7. Przedmioty są organizowane jako:

a. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
b. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów
modułu podstawowego i obowiązkowego;
c. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w
danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z
wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego;
d. blok zajęć – zajęcia z danego przedmiotu odbywają się częściej niż raz w tygodniu;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z
wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego.

8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty do modułu przedmiotów
specjalizacyjnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z modułu specjalizacyjnego.
9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w
najnowszej wersji.
 
Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
 
1. Wykład klasyczny, wykład hybrydowy i wykład online kończą się egzaminem.
2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze -
zaliczeniem.
3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formie kształcenia kończy się zaliczeniem, a
Studencka Poradnia Prawna UJ - zaliczeniem na ocenę.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, proseminaria, lektoraty, w
tym również prawnicze, szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, praktyki, warsztaty, szkolenia i
projekty.
5. Punktacji nie podlegają zajęcia z BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze
uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.
6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie
konkretnych przedmiotów.
7.  Zasady przenoszenia ocen i uznawania punktów ECTS określa Regulamin studiów.
8. W przypadku ponownego przyjęcia na studia niestacjonarne wniosek o przeniesienie i uznanie punktów ECTS
student składa:

a. w przypadku przedmiotów całorocznych i prowadzonych w semestrze zimowym nie później niż do
końca terminu rejestracji na te przedmioty
b. W przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim nie później niż do końca terminu
rejestracji na te przedmioty.

 
Rozdział III
Zaliczenie roku
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1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie
warunków określonych w programie i planie studiów dla danego roku.
2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów
ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek
uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu studiów.
3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu z grupy przedmiotów
obowiązkowych (określonych w rozdziale IV) albo z grupy przedmiotów podstawowych (określonych w rozdziale
V).
4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust.
1 i 4, oraz § 33 i § 36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku
akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania
we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.
 
Rozdział IV
Moduł obowiązkowy
 
1. Grupę modułu obowiązkowego na kierunku Prawo stanowią:

a. na roku I – 4 przedmioty:
- Wstęp do prawoznawstwa – przedmiot jednosemestralny;
- Logika dla prawników – przedmiot jednosemestralny;
- Prawo konstytucyjne – przedmiot dwusemestralny;
- jeden z trzech przedmiotów historycznoprawnych do wyboru przez studenta (Historia państwa i
prawa polskiego – przedmiot dwusemestralny, Powszechna historia prawa – przedmiot
dwusemestralny, Prawo rzymskie – przedmiot dwusemestralny). Student w momencie składania
deklaracji jest zobowiązany do określenia, który z tych trzech przedmiotów będzie dla niego
obowiązkowy.

b. na roku II – 1 lub 2 przedmioty:
- Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo
- Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot
dwusemestralny).

c. na roku III – 1 lub 2 przedmioty:
- Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo
- Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot
dwusemestralny).

d. Po zaliczeniu odpowiedniego przedmiotu z prawa materialnego cywilnego, karnego i
administracyjnego, student jest zobowiązany do zaliczenia Postępowania cywilnego, Procesu karnego,
Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (przedmioty dwusemestralne) do końca
toku studiów.

2.  Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia szkolenia BHK.
3. Warunkiem zaliczenia IV roku na studiach niestacjonarnych jest zdanie egzaminu z języka obcego
nowożytnego co najmniej na poziomie B2+.
4. Warunkiem zaliczenia IV roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium.
5. Warunkiem zaliczenia V roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest
zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.
6. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki na III lub IV lub V roku studiów.
 
 
Rozdział V
Moduł podstawowy

1. Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 11 przedmiotów podstawowych:
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a. do końca I roku – co najmniej 2 przedmioty,
b.  do końca II roku – co najmniej 4 przedmioty (łącznie z I rokiem),
c. do końca III roku – co najmniej 6 przedmiotów (łącznie z I i II rokiem),
d.  do końca IV roku – co najmniej 8 przedmiotów (łącznie z I, II i III rokiem),
e. do końca V roku – co najmniej 11 przedmiotów (z całego toku studiów).

2. Student, który nie wybrał danego przedmiotu historycznoprawnego na roku I jako obowiązkowego, może
zaliczyć go, w toku studiów, jako przedmiot podstawowy, według punktacji jak za przedmiot obowiązkowy.
 
Rozdział VI
Moduł specjalizacyjny

1. Grupę modułu specjalizacyjnego stanowią przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej
wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych.
2. Przedmioty specjalizacyjne są jednosemestralne, a w wyjątkowych przypadkach mogą być dwusemestralne,
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Programowo-Dydaktyczną i zatwierdzeniu przez Radę
Wydziału.
3. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.
4. Rada Wydziału do dnia 30 czerwca danego roku zatwierdza listę przedmiotów specjalizacyjnych, które będą
oferowane w kolejnym roku akademickim.
5. Student, za zgodą Dziekana, może w ramach programu studiów dodatkowo zaliczać:

a. szkoły prawa obcego, które są w ofercie programowej na WPiA UJ na kierunku prawo studia
stacjonarne,
b. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ na kierunku prawo studia
stacjonarne,
c. Studencką Poradnię Prawną UJ,
d. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales.

Rozdział VII
Ukończenie studiów
 
1. Warunkiem ukończenia jednolitych studiów magisterskich jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
(magisterskiej) i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) w formie ustnej.
2. Warunek określony w punkcie 1 jest spełniony, jeśli praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną.
3. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
4. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej (magisterskiej);
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

5. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na
ocenę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ.
6. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
 
Rozdział VIII
Harmonogram studiów
 
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram przedmiotów rozpoczynających się w
semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na
przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1, w odniesieniu do przedmiotów rozpoczynających się w semestrze letnim
Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie
później niż do dnia 1 lutego.
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Rozdział IX
Harmonogram rejestracji
 
1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą
elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr
lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z
planu studenta.
2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W
przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot specjalizacyjny nie jest oferowany w kolejnym roku,
Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu specjalizacyjnego o zbliżonych efektach
uczenia się.
3. Rejestracja internetowa na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne –
zgodnie z ustalonym harmonogramem. W tym terminie studenci I roku studiów muszą określić, który z
przedmiotów historycznoprawnych będzie dla nich przedmiotem obowiązkowym;
b. do dnia 1 marca na przedmioty w semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym
przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.
5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem
Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć
pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt 3 i 5.
7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z adresu mailowego w uniwersyteckim systemie
elektronicznym. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą
administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.
 
Rozdział X
Terminy egzaminów
 
1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów, w tym
jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy)
mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zimowej i miesiąc przed
rozpoczęciem sesji letniej.
2. Dla studentów, którzy powtarzają przedmiot oraz w przypadku przedmiotów realizowanych przez część
semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału na wniosek kierownika katedry może wyrazić zgodę
na egzamin w innym terminie. W tym przypadku wyznaczane są dwa terminy egzaminów.
3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w
dwóch wybranych przez siebie terminach.
4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił
do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.
5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są
zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na
nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.
6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do
protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może
być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7
dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został
zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych przez
katedrę terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL”
w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.
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7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:
a. sprawdzenia czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu
USOSweb;
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 
Rozdział XI
Zasady egzaminowania
 
1. Egzaminy co do zasady przeprowadza się w formie pisemnej.
2. W formie ustnej, za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin mogą składać:

studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;a.
studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w formie pisemnej, na podstawie orzeczenia o stopniub.
niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w
określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, kierownik katedry - stosownie do
możliwości katedry - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.
4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.
5. Egzaminy pisemne są anonimowe.
6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.
7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników
egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10
dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.
8. Po egzaminie student ma prawo przeglądania swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej wraz z pytaniami w
terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala kierownik katedry. Wyznaczane są co najmniej dwa terminy, w których
możliwy jest wgląd do pracy.
10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela
koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.
11. Prace egzaminacyjne z danego roku akademickiego są przechowywane w Katedrze co najmniej do końca
następnego roku akademickiego, a następnie niszczone.
 
Rozdział XII
Zajęcia pomocnicze
 
1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie uczestniczył w wykładach i nie zaliczył zajęć
pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że prowadzący przedmiot w sylabusie określi inaczej.
2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić
zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.
3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez
prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.
 
Rozdział XIII
Praca dyplomowa
 
1. Zapisy na seminaria IV i V roku studiów są prowadzone przez system USOSweb, po uzyskaniu przez studenta
wpisu odpowiednio na IV albo V rok studiów.
2. Seminarium na V roku studiów powinno być kontynuacją seminarium z IV roku studiów. W uzasadnionych
przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na
zmianę seminarium.
3. Pracę dyplomową (magisterską) student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
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4. Rada Wydziału może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej (magisterskiej) nauczyciela
akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub starszego
wykładowcy. W uzasadnionych przypadkach może również upoważnić do jej prowadzenia osobę posiadającą co
najmniej stopień naukowy doktora, niezatrudnioną w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Rozdział XIV
Postanowienia końcowe

1. Kierownik katedry może przekazać prowadzącemu przedmiot zadania i kompetencje przewidziane dla niego w
rozdziale X pkt. 1 i 2 oraz w rozdziale XI pkt. 3 i 10.
2. Zasady realizacji studiów dotyczące katedr odnoszą się także do zakładów i innych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność dydaktyczną, a nie wchodzących w skład katedr.
3. Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.
 

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 300

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 300

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 148

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 3

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2199

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

1. Student studiów niestacjonarnych prawniczych ma obowiązek odbycia jednomiesięcznej praktyki zawodowej, od III do V
roku studiów.
2. Praktyka studenta może być odbywana również, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, jako praktyka
permanentna, począwszy od trzeciego roku, w łącznym wymiarze 50 dni.
3. Praktyka studenta studiów niestacjonarnych odbywa się w sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich,
notarialnych, komorniczych lub w organach administracji publicznej.
4. Pełnomocnik Dziekana d.s. praktyk studenckich może zezwolić na odbywanie praktyki w innej instytucji.
5. Zasady realizacji oraz zaliczania praktyk określa ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Prawo.
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 300 punktów ECTS, przygotowanie
i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego), a także
spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

PRA_K3_W01 Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych na tle innych nauk społecznych P7U_U

PRA_K3_W02 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne
oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne P7U_U

PRA_K3_W03 Absolwent zna i rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami
społecznymi (ekonomicznym, politycznym, kulturowym) P7U_U

PRA_K3_W04
Absolwent zna i rozumie funkcję systemu prawnego w przeciwdziałaniu i
rozwiązywaniu konfliktów społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji
społeczeństwa i państwa)

P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W05 Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie państwa oraz organizacji
międzynarodowych P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W06 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie jednostek w różnych kontekstach
społecznych, w szczególności zjawiska naruszania prawa i ich konsekwencje P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W07 Absolwent zna i rozumie ewolucję systemu prawa (norm, zasad, instytucji, agend) P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W08 Absolwent zna i rozumie system prawa polskiego na tle systemów prawnych innych
państw oraz systemu prawa Unii Europejskiej i jego wpływu na prawo krajowe P7U_U, P7S_UU

PRA_K3_W09 Absolwent zna i rozumie procesy stanowienia prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W10 Absolwent zna i rozumie procesy stosowania prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W11 Absolwent zna i rozumie strukturę polskiego systemu prawa oraz relację pomiędzy
różnymi gałęziami prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W12 Absolwent zna i rozumie funkcje, instytucje, zasady i normy podstawowych gałęzi
prawa materialnego i procesowego P7U_U, P7S_UO

PRA_K3_W13 Absolwent zna i rozumie szczegółowe zagadnienia w obrębie wybranych gałęzi prawa P7U_U, P7S_UU

PRA_K3_W14 Absolwent zna i rozumie metody prawnicze – analizę, argumentację i interpretację P7U_U, P7S_UK

PRA_K3_W15 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla
pogłębionej analizy zjawisk prawnych P7S_UK

PRA_K3_W16 Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji
prawniczych

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

PRA_K3_W17 Absolwent zna i rozumie formy indywidualnego zawodowego rozwoju oraz zasady
podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W18 Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie państwa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_W19 Absolwent zna i rozumie system prawa polskiego na tle systemów prawnych innych
państw P7U_U, P7S_UU

Umiejętności

Kod Treść PRK

PRA_K3_U01 Absolwent potrafi wyjaśnić relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami
społecznymi P7U_U

PRA_K3_U02 Absolwent potrafi analizować system prawa polskiego na tle systemów innych państw P7U_U
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Kod Treść PRK

PRA_K3_U03 Absolwent potrafi analizować system prawa polskiego z perspektywy historycznej P7U_U

PRA_K3_U04 Absolwent potrafi identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają lub
mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U05 Absolwent potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U06 Absolwent potrafi wyjaśniać procesy stosowania prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U07 Absolwent potrafi wyjaśniać zjawiska naruszania prawa P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U08 Absolwent potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne,
z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne P7U_U, P7S_UU

PRA_K3_U09 Absolwent potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne, które
można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U10 Absolwent potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U11 Absolwent potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego
oraz ją uzasadnić P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U12 Absolwent potrafi formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie
metodologicznie je opracować P7U_U, P7S_UO

PRA_K3_U13 Absolwent potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki prawnej
oraz je uzasadniać P7U_U, P7S_UU

PRA_K3_U14 Absolwent potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym P7U_U, P7S_UK

PRA_K3_U15 Absolwent potrafi posługiwać się obcym językiem prawniczym (na poziomie B2+) P7S_UK

PRA_K3_U16 Absolwent potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

PRA_K3_U17 Absolwent potrafi łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin naukowych P7U_U, P7S_UW

PRA_K3_U18 Absolwent potrafi formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie
metodologicznie je opracować P7U_U, P7S_UO

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

PRA_K3_K01 Absolwent jest gotów do uwzględniania zmienności norm prawnych oraz uzupełniania
wiedzy o nich P7U_K

PRA_K3_K02 Absolwent jest gotów do uwzględniania konsekwencji indywidualnych i społecznych,
jakie niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika P7S_KO, P7S_KR

PRA_K3_K03 Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia etyki zawodowej w działaniach,
które przynależą do roli prawnika P7S_KO, P7S_KR

PRA_K3_K04 Absolwent jest gotów do uwzględniania potrzeby podejmowania ciągłych działań na
rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

PRA_K3_K05 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z
instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości P7U_K, P7S_KO

PRA_K3_K06 Absolwent jest gotów do dalszego kształcenia P7U_K

PRA_K3_K07 Absolwent jest gotów do samodzielnego opracowania strategii swojego rozwoju P7U_K

PRA_K3_K08 Absolwent jest gotów do uwzględniania, iż jego decyzje i działania wpływają na
społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących prawo P7S_KO
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Kod Treść PRK

PRA_K3_K09 Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia poprawnych relacji
interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika P7S_KR

PRA_K3_K10 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka P7U_K
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Plany studiów
Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie
WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

BHK 5 - zaliczenie O

Wstęp do prawoznawstwa 49 9,0 egzamin O

Prawo konstytucyjne 42 - - O

Grupa przedmiotów historycznoprawnych O

Jeden przedmiot do wyboru

Historia państwa i prawa polskiego 42 - brak
zaliczenia F

Powszechna historia prawa 42 - - F

Prawo rzymskie 42 - - F

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 - egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 - egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 - egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Logika dla prawników 49 9,0 egzamin O

Prawo konstytucyjne 42 11,0 egzamin O

Grupa przedmiotów historycznoprawnych O

Jeden przedmiot do wyboru

Historia państwa i prawa polskiego 42 11,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 11,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 11,0 egzamin F

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 11,0 egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 11,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 11,0 egzamin F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo cywilne 98 - - O

Prawo administracyjne 42 - - O

Prawo karne (materialne) 42 - - O

Lektorat - język obcy nowożytny 21 - brak
zaliczenia O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 - egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 - egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 - - F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 - egzamin F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 - - F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo cywilne 98 22,0 egzamin O

Prawo administracyjne 42 11,0 egzamin O

Prawo karne (materialne) 42 11,0 egzamin O

Lektorat - język obcy nowożytny 21 - brak
zaliczenia O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 11,0 egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 11,0 egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 9,0 egzamin F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 11,0 egzamin F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 9,0 egzamin F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F



Plany studiów 23 / 392

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo cywilne 98 - - O

Prawo administracyjne 42 - - O

Prawo karne (materialne) 42 - - O

Proces karny 42 - - O

Postępowanie cywilne 42 - - O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 42 - - O

Lektorat - język obcy nowożytny 21 - brak
zaliczenia O

Praktyka 1 miesiąc 90 3,0 zaliczenie O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 - egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Postępowania karne szczególne 21 4,0 egzamin O

Postępowanie w sprawach nieletnich 21 4,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 - egzamin F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej 21 4,0 zaliczenie F

Prawne zagadnienia dowodów 21 4,0 egzamin F

Prawo budowlane 21 4,0 egzamin F

Prawo finansowe 42 - - F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo gospodarcze i handlowe 42 - - F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo karne wykonawcze 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki 42 - - F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 - - F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 42 - - F

Prawo prywatne międzynarodowe 42 - - F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 - egzamin F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 28 7,0 egzamin F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo własności intelektualnej 42 - - F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Prawo znaków towarowych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Proces karny w praktyce - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 - - F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Współczesne ustroje państwowe 28 7,0 egzamin F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium 21 4,0 egzamin O

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych 14 3,0 egzamin F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Tech Law and Social Media 14 4,0 zaliczenie F



Plany studiów 26 / 392

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo cywilne 98 22,0 egzamin O

Prawo administracyjne 42 11,0 egzamin O

Prawo karne (materialne) 42 11,0 egzamin O

Proces karny 42 11,0 egzamin O

Postępowanie cywilne 42 11,0 egzamin O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 42 11,0 egzamin O

Lektorat - język obcy nowożytny 21 - brak
zaliczenia O

Praktyka 1 miesiąc 90 3,0 zaliczenie O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 11,0 egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F



Plany studiów 27 / 392

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Postępowania karne szczególne 21 4,0 egzamin O

Postępowanie w sprawach nieletnich 21 4,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 11,0 egzamin F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej 21 4,0 zaliczenie F

Prawne zagadnienia dowodów 21 4,0 egzamin F

Prawo budowlane 21 4,0 egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo finansowe 42 9,0 egzamin F

Prawo gospodarcze i handlowe 42 9,0 egzamin F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo karne wykonawcze 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki 42 9,0 egzamin F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 9,0 egzamin F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 42 9,0 egzamin F

Prawo prywatne międzynarodowe 42 9,0 egzamin F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 11,0 egzamin F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 28 7,0 egzamin F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo własności intelektualnej 42 9,0 egzamin F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Prawo znaków towarowych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Proces karny w praktyce - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 9,0 egzamin F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Współczesne ustroje państwowe 28 7,0 egzamin F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium 21 4,0 egzamin O

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych 14 3,0 egzamin F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Tech Law and Social Media 14 4,0 zaliczenie F

Semestr 7

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Proces karny 42 - - O

Postępowanie cywilne 42 - - O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 42 - - O

Seminarium magisterskie IV rok 21 - - O

Lektorat - język obcy nowożytny 30 - brak
zaliczenia O

Praktyka 1 miesiąc 90 3,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 - egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Postępowania karne szczególne 21 4,0 egzamin O

Postępowanie w sprawach nieletnich 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Powszechna historia prawa 42 - egzamin F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej 21 4,0 zaliczenie F

Prawne zagadnienia dowodów 21 4,0 egzamin F

Prawo budowlane 21 4,0 egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo finansowe 42 - - F

Prawo gospodarcze i handlowe 42 - - F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo karne wykonawcze 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki 42 - - F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 - - F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 42 - - F

Prawo prywatne międzynarodowe 42 - - F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 - egzamin F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 28 7,0 egzamin F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo własności intelektualnej 42 - - F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Prawo znaków towarowych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Proces karny w praktyce - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 - - F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Współczesne ustroje państwowe 28 7,0 egzamin F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium 21 4,0 egzamin O

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych 14 3,0 egzamin F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Tech Law and Social Media 14 4,0 zaliczenie F

Semestr 8

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Proces karny 42 11,0 egzamin O

Postępowanie cywilne 42 11,0 egzamin O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 42 11,0 egzamin O

Seminarium magisterskie IV rok 21 4,0 zaliczenie O

Lektorat - język obcy nowożytny 30 8,0 egzamin O

Praktyka 1 miesiąc 90 3,0 zaliczenie O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 11,0 egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Postępowania karne szczególne 21 4,0 egzamin O

Postępowanie w sprawach nieletnich 21 4,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 11,0 egzamin F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej 21 4,0 zaliczenie F

Prawne zagadnienia dowodów 21 4,0 egzamin F

Prawo budowlane 21 4,0 egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo finansowe 42 9,0 egzamin F

Prawo gospodarcze i handlowe 42 9,0 egzamin F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo karne wykonawcze 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki 42 9,0 egzamin F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 9,0 egzamin F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 42 9,0 egzamin F

Prawo prywatne międzynarodowe 42 9,0 egzamin F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 11,0 egzamin F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 28 7,0 egzamin F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo własności intelektualnej 42 9,0 egzamin F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Prawo znaków towarowych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Proces karny w praktyce - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 9,0 egzamin F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Współczesne ustroje państwowe 28 7,0 egzamin F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium 21 4,0 egzamin O

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych 14 3,0 egzamin F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Tech Law and Social Media 14 4,0 zaliczenie F

Semestr 9

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Proces karny 42 - - O

Postępowanie cywilne 42 - - O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 42 - - O

Seminarium magisterskie V rok 21 - - O

Praktyka 1 miesiąc 90 3,0 zaliczenie O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 - egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Postępowania karne szczególne 21 4,0 egzamin O

Postępowanie w sprawach nieletnich 21 4,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 - egzamin F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej 21 4,0 zaliczenie F

Prawne zagadnienia dowodów 21 4,0 egzamin F

Prawo budowlane 21 4,0 egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo finansowe 42 - - F

Prawo gospodarcze i handlowe 42 - - F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo karne wykonawcze 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki 42 - - F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 - - F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 42 - - F

Prawo prywatne międzynarodowe 42 - - F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 - egzamin F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 28 7,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo własności intelektualnej 42 - - F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Prawo znaków towarowych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Proces karny w praktyce - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 - - F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Współczesne ustroje państwowe 28 7,0 egzamin F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium 21 4,0 egzamin O

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych 14 3,0 egzamin F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Tech Law and Social Media 14 4,0 zaliczenie F

Semestr 10

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Proces karny 42 11,0 egzamin O

Postępowanie cywilne 42 11,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 42 11,0 egzamin O

Seminarium magisterskie V rok 21 20,0 zaliczenie O

Praktyka 1 miesiąc 90 3,0 zaliczenie O

Archeologia prawa 21 4,0 egzamin F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law 21 5,0 egzamin F

Courtroom Drama 28 6,0 egzamin F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego 21 4,0 egzamin F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych 21 4,0 egzamin F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym 21 4,0 egzamin F

Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries) 21 5,0 egzamin F

Historia doktryn politycznych i prawnych 49 7,0 egzamin F

Historia i prawo Islamu 21 4,0 egzamin F

Historia nowożytnej administracji 49 7,0 egzamin F

Historia państwa i prawa polskiego 42 11,0 egzamin F

Historia polskiej myśli politycznej 21 4,0 egzamin F

Informatyka 21 4,0 zaliczenie F

Introduction to Comparative Law 21 5,0 egzamin F

Kryminalistyka 49 7,0 egzamin F

Kryminologia 49 7,0 egzamin F

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 21 4,0 egzamin F

Kultury prawne Azji i Afryki 28 6,0 egzamin F

Mediator – menager konfliktu - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Nauczanie społeczne kościoła 21 4,0 egzamin F

Nauka o policji 28 6,0 egzamin F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 21 4,0 egzamin F

Organizacje międzynarodowe 21 4,0 egzamin F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Polityka gospodarcza 28 7,0 egzamin F

Polityka kryminalna 28 6,0 egzamin F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym 28 6,0 egzamin F

Polskie tradycje demokratyczne 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Porównawcza historia ustrojów państwowych 28 6,0 egzamin F

Postępowania karne szczególne 21 4,0 egzamin O

Postępowanie w sprawach nieletnich 21 4,0 egzamin F

Powszechna historia prawa 42 11,0 egzamin F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej 21 4,0 zaliczenie F

Prawne zagadnienia dowodów 21 4,0 egzamin F

Prawo budowlane 21 4,0 egzamin F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 21 4,0 egzamin F

Prawo finansowe 42 9,0 egzamin F

Prawo gospodarcze i handlowe 42 9,0 egzamin F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 49 6,0 egzamin F

Prawo karne wykonawcze 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe 49 7,0 egzamin F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki 42 9,0 egzamin F

Prawo międzynarodowe publiczne 42 9,0 egzamin F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 42 9,0 egzamin F

Prawo prywatne międzynarodowe 42 9,0 egzamin F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Prawo rolne 49 7,0 egzamin F

Prawo rzymskie 42 11,0 egzamin F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 28 7,0 egzamin F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej 49 7,0 egzamin F

Prawo własności intelektualnej 42 9,0 egzamin F

Prawo wyborcze 28 6,0 egzamin F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej 21 4,0 egzamin F

Prawo zamówień publicznych 21 4,0 egzamin F

Prawo znaków towarowych 21 4,0 egzamin F

Problematyka wielokulturowości 21 4,0 egzamin F

Proces karny w praktyce - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna 28 6,0 egzamin F

Publiczne prawo gospodarcze 42 9,0 egzamin F

Egzekutywa w systemach demokratycznych 21 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Samorządy zawodowe 21 4,0 egzamin F

Socjologia prawa 49 7,0 egzamin F

Społeczeństwo obywatelskie 21 4,0 egzamin F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty 21 4,0 zaliczenie F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny 21 4,0 egzamin F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c. 21 5,0 egzamin F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce 21 4,0 egzamin F

Współczesna filozofia liberalna 28 6,0 egzamin F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna 28 6,0 egzamin F

Współczesne ustroje państwowe 28 7,0 egzamin F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium 21 4,0 egzamin O

Słynne krakowskie procesy sądowe 21 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych 14 3,0 egzamin F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego 21 4,0 egzamin F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego 21 4,0 egzamin F

Tech Law and Social Media 14 4,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wstęp do prawoznawstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.310.5cac67c88213b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-cw113, WPA-10.PZ-113

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta ze znaczeniem podstawowych koncepcji prawa oraz relacjami prawa do innych systemów
normatywnych.

C2 Wyjaśnienie studentowi specyfiki systemu prawa oraz relacji, w jakich system prawny pozostaje z innymi
systemami normatywnymi.

C3 Przekazanie studentowi wiedzy na temat pojęcia prawa oraz na temat porządku prawnego państwa w stopniu
umożliwiającym mu samodzielne planowanie dalszych studiów.

C4 Zapoznanie studenta z podstawowymi funkcjami prawa oraz z różnymi koncepcjami obowiązywania prawa
w stopniu umożliwiającym mu dalsze studia nad szczegółowymi dyscyplinami prawa.

C5 Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu
tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo.

C6 Poznanie przez studenta zalety oraz ograniczeń podstawowych metod prawniczych, w stopniu umożliwiającym
mu ich praktyczne wykorzystanie do rozwiązywania prostych przypadków.

C7
Zdobycie przez studenta umiejętności stosowania dyrektyw interpretacji prawniczej, umiejętności podejmowania
decyzji walidacyjnych oraz zdobycie podstawowej kompetencji w stosowaniu wnioskowań prawniczych oraz topik
prawniczych.

C8 Zapoznanie studenta z metodami wyszukiwania informacji prawnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie podstawowych koncepcji prawa.
PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

W2

specyfikę systemu prawa i jego relacje z innymi
systemami normatywnymi. Posiada wiedzę na temat
pojęcia systemu prawa oraz na temat porządku
prawnego państwa w stopniu umożliwiającym mu
samodzielne planowanie dalszych studiów.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W3 podstawowe funkcje prawa oraz różne koncepcje
obowiązywania prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W4
procesy tworzenia i stosowania prawa oraz ma
świadomość wpływu tych procesów na jednostkę
i społeczeństwo.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10 egzamin pisemny

W5

zalety oraz ograniczenia podstawowych metod
prawniczych, m in. analizy, argumentacji
i hermeneutyki prawniczej. Student potrafi stosować
dyrektywy interpretacji prawniczej, potrafi usuwać
sprzeczności prawne oraz stosować wnioskowania
i topiki prawnicze.

PRA_K3_W14 egzamin pisemny

W6 doniosłość etycznych rozważań o prawie i zasadach
wykonywania zawodów prawniczych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W17

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wyszukiwać informację prawną w tekstach źródeł
prawa PRA_K3_U16 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 identyfikowania i rozwiązywania problemów
wynikających ze zmienności norm prawnych. PRA_K3_K01 egzamin pisemny

K2 samodzielnego planowania dalszych studiów oraz
opracowania strategii swojego rozwoju. PRA_K3_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

przygotowanie do egzaminu 130

przygotowanie do ćwiczeń 35

rozwiązywanie zadań problemowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Krytyczne studiowanie prawa

1.1. Interpretacja jako krytyka

1.2. Rozwiązywanie „przypadków trudnych”

1.3. Wybór „szkoły prawa”

W1, W2, K1, K2

2.

2. Prawo jako norma

2.1. Identyfikacja normy prawnej

2.2. Budowa i znaczenie normy prawnej

W1, W2
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3.

3. Prawo jako system

3.1. Koncepcje systemu prawa

3.2. Cechy systemu prawa

W1, W2

4.

4. Obowiązywanie prawa

4.1. Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym

4.2. Obowiązywanie prawa w sensie relatywnym

W3

5.

5. Tworzenie prawa

5.1. Stanowienie

5.2. Precedens

5.3. Uznanie

W3

6.

6. Paradygmaty prawnicze

6.1. Paradygmat prawno-naturalny

6.2. Paradygmat pozytywistyczny

6.3. Paradygmat realistyczny

6.4. Kryzys tradycyjnych paradygmatów

W1, W2, W6, K2

7.

7. Standardowe metody prawnicze

7.1. Metoda formalno-dogmatyczna i normatywna

7.2. Metoda argumentacyjna (topiki prawnicze)

W4, W5, U1

8.

8. Niestandardowe metody prawnicze

8.1. Hermeneutyka

8.2. Ekonomiczna analiza prawa

W4, W5, K2

9.

Nauka prawa i praktyka prawnicza wobec wyzwań współczesności

9. Globalizacja i europeizacja prawa

10. Prawo i nowe technologie

11. Prawo i neuronauki

W1, W2, W4, W6

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje 1-3
pytania opisowe, w których student rozwiązuje lub omawia problem.
Druga część egzaminu obejmuje test wielokrotnego wyboru (30 pytań).
Część pierwsza egzaminu może być zaliczona w trakcie ćwiczeń z
przedmiotu. Ponadto, w przypadku zdania egzaminu można otrzymać
dodatkowe punkty z tytułu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu. W celu
przystąpienia do egzaminu student musi się zarejestrować w systemie
USOS.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia oraz na
przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu. Zaliczenie
ćwiczeń daje dodatkowe punkty dopisywane do zdanego egzaminu. Ilość
punktów dopisywanych do punktów z egzaminu zależy od oceny
uzyskanej z zaliczenia. W celu uzyskania zaliczenia z ćwiczeń student
musi zapisać się do grupy ćwiczeniowej na USOS. Zaliczenie ćwiczeń
uzyskiwane jest na podstawie kolokwium oraz aktywności (rodzaj
aktywności zależy od ustaleń prowadzącego grupę ćwiczeniową).
Formalnym wymogiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na
zajęciach (możliwe max. dwie nieusprawiedliwione nieobecności).
Dodatkowo, w trakcie ćwiczeń studenci mogą przystąpić do pierwszej
części egzaminu, polegającej na odpowiedzi na 1-3 pytania problemowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawo konstytucyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.330.5cac67cb83fae.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-110cw, WPA-10.PZ-110

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia i źródła prawa konstytucyjnego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W2 konstytucyjne zasady ustroju RP
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W3 konstytucyjny system praw człowieka i obywatela

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W4 proces sprawowania władzy politycznej w RP na tle
systemów rządowych państw współczesnych

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W5 prawnokonstytucyjne aspekty integracji europejskiej

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W6 struktura terytorialna państw współczesnych i zasady
Konstytucji RP w tym zakresie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potraci odróżniać normy konstytucyjne
od norm politycznych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

U2 wyjaśnić treść norm konstytucyjnych i dokonać ich
interpretacji

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny
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U3 ocenić zgodność z Konstytucją regulacji ustawowej
oraz działań organów władzy publicznej

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U4 wskazać dopuszczalne działania, które mogą
przeciwdziałać naruszeniom Konstytucji

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uwzględniania znaczenia podstawowych praw
konstytucyjnych przy wykonywaniu zawodów
prawniczych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2 dalszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie prawa konstytucyjnego

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
42

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 246
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
288

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego W1, U1

2. Zasada suwerenności W1, W2, W4, W5, U1, U2,
K2

3. Zasada demokratycznego państwa prawnego W2, W4, U2, U3, U4, K2

4. Konstytucyjne zasady ustroju społecznego i gospodarczego RP W1, W2, W4, U2, K2

5. Konstytucyjny system praw i wolności człowieka i obywatela W3, U2, U3, K1, K2

6. Wybrane konstytucyjne prawa i wolności (wolność wypowiedzi, wolność sumienia i
religii, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń) W1, W3, U3, U4, K1, K2

7. Demokracja bezpośrednia i jej formy W4, U1, U2, K2

8. Prawo wyborcze W4, U1, U2, U4, K2

9. Zasada podziału władzy i systemy rządowe państw współczesnych W1, W2, W4, U1, U2, K2

10. Struktura i funkcje parlamentu (Sejmu i Senatu) W1, W4, W5, U1, U2, U3,
K2

11. Władza wykonawcza w RP (Prezydent i Rada Ministrów) W1, W4, W5, U1, U2, U3,
K2

12. Władza sądownicza w RP (Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, sądy i Krajowa
Rada Sądownictwa)

W1, W2, W5, U2, U3, U4,
K1, K2

13. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa W2, W3, U2, U4, K2

14. Struktura terytorialno-organizacyjna państw współczesnych i konstytucyjna
zasada decentralizacji władzy publicznej W2, W6, U3, K2

15. Konstytucyjne aspekty integracji europejskiej W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2

16. Konstytucyjny system źródeł prawa W1, W4, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie oceny co najmniej
dostatecznej z egzaminu pisemnego, który obejmuje dwie części: testową
(30 pytań) i część opisową (odpowiedź na dwa pytania oraz rozwiązanie
kazusu). Obie części oceniane są osobno wg skali: 2 (ndst), 3.0 (dst), 3.5
(+dst), 4.0 (db), 4.5 (+db), 5.0 (bdb). Warunkiem pozytywnej oceny jest
uzyskanie stopnia dst z obu części. W części pierwszej konieczne jest
zdobycie ponad 50% możliwych punktów wg zasady prawidłowa
odpowiedź na każde pytanie = 1 punkt. W części drugiej osobnej ocenie
podlega każde pytanie, a łączna ocena jest średnią ocen cząstkowych.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz pozytywna
ocena z co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych. Zaleczenie ćwiczeń
uprawnia do udziału w egzaminie przedterminowym,a ocena co najmniej
dobra zwalnia z odpowiedzi na jedno z pytań egzaminacyjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia państwa i prawa polskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb85e1d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-101cw, WPA-10.PZ-101, WPA-10.PZ-203

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład prezentuje zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych dawnego państwa polskiego od monarchii
wczesnych Piastów do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ponadto omawia instytucje ustrojowe tworów
państwowych istniejących na ziemiach polskich i zaliczanych do polskiej tradycji ustrojowej i historycznej (np.
Księstwo Warszawskie, Wolne Miasto Kraków, Galicja doby Autonomii) oraz przedstawia obszernie okres II RP
(1918-39) oraz okres początków PRL. Drugi blok zagadnień obejmuje problematykę historii prawa polskiego oraz
obowiązującego na ziemiach polskich w okresie niewoli narodowej w układzie: źródła prawa w znaczeniu źródeł
tworzenia prawa oraz poznawania prawa, omówienie najważniejszych instytucji prawa prywatnego (cywilnego)
i ich ewolucji, instytucji prawa karnego i ich ewolucji, procesu sądowego (karnego i cywilnego) oraz instytucje
wymiaru sprawiedliwości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znajomość podstawowych kierunków historycznego
rozwoju prawa na ziemiach polskich w okresie
począwszy od początków formowania się struktur
państwowych (X w.) do okresu po II wojnie światowej:

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W2
znajomość podstawowych zasad kształtujących
instytucje prawne oraz ustrój w okresie X – XX w.
na ziemiach polskich:

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W3

znajomość procesów funkcjonowania prawa oraz
ustroju państwowego w kontekście politycznym,
społecznym i gospodarczym oraz umiejętność
wyodrębnienia i określenia najważniejszych zjawisk
tego procesu.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W4 znajomość ewolucji prawa i ustroju w Polsce na tle
europejskim.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny
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W5
znajomość najważniejszych pomników dawnego prawa
obowiązującego na ziemiach polskich oraz
umiejętność zinterpretowania ich znaczenia
i kontekstu historycznego oraz społecznego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W6
znajomość zasad krytycznej analizy tekstów
źródłowych (akty prawne i orzecznictwo z epoki)
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W7
znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych
danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej, w tym zwłaszcza historycznoprawnej).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju prawa na ziemiach
polskich.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny
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U2
umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
zasad kształtujących instytucje prawne oraz ustrój
w okresie X – XX w. na ziemiach polskich.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U3
umiejętność wyodrębnienia i określenia
najważniejszych zjawisk związanych
z funkcjonowaniem systemu prawnego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U4 umiejętność sformułowania oceny ewolucji prawa
i ustroju w Polsce na tle europejskim.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U5
umiejętność zinterpretowania znaczenia i kontekstu
historycznego oraz społecznego najważniejszych
pomników prawa obowiązującego na ziemiach
polskich.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U6
umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych
(akty prawne i orzecznictwo z epoki) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w
kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym
zwłaszcza historycznoprawnej).

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2
krytycznej analizy zjawisk związanych
z funkcjonowaniem systemu prawnego z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K3 oceny ewolucji prawa i ustroju w Polsce na tle
europejskim.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K4

komunikowania i przygotowania pracy mającej na celu
ustosunkowanie się do problemów związanych
z systemem prawnych i jego działaniem w kontekście
politycznym, społecznym i gospodarczym oraz
umiejętność wyodrębnienia i określenia
najważniejszych zjawisk tego procesu.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

konsultacje 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
152

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
173

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych oraz modeli ustrojowych
dawnego państwa polskiego od monarchii wczesnych Piastów do
upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

2.
Instytucje ustrojowe tworów państwowych istniejących na ziemiach polskich i
zaliczanych do polskiej tradycji ustrojowej i historycznej (np. Księstwo
Warszawskie, Wolne Miasto Kraków, Galicja doby Autonomii)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

3. Obszernie przedstawienie podstawowych zasady ustroju państwowego II RP oraz
krótkie omówienie okresu PRL.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

4. Zasady ustroju państwowego w świetle ówczesnej doktryny prawnoustrojowe oraz
praktyki politycznej - rys historyczno-porównawczy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U4, K1, K2, K3

5.
Problematyka historii źródeł prawa polskiego oraz obowiązującego na ziemiach
polskich w okresie 1772-1918 przedstawiona w układzie: źródła prawa w
znaczeniu źródeł tworzenia prawa (fontes iuris oriundi) oraz poznawania prawa
(fontes iuris cognoscendi).

W1, W3, W4, W5, U4, U5,
U6, K2, K3
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6. Najważniejsze instytucje prawa prywatnego (cywilnego) i ich ewolucja. W2, W3, W4, U3, U4, K1,
K3, K4

7. Najważniejsze instytucje prawa karnego i ich ewolucja. W2, W3, W4, W7, U5, U6,
K1, K2, K3

8. Historia procesu sądowego (karnego i cywilnego). W2, W3, W4, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

9. Instytucje wymiaru sprawiedliwości i ich rozwój historyczny. W3, W6, W7, U2, U3, U4,
K1, K2, K4

10. Podstawowe problemy teorii i praktyki prawa obowiązującego w Polsce w okresie
międzywojennym

W2, W3, W4, W7, U2, U3,
U4, U6, K1, K2, K3, K4

11. Podstawowe kierunki ewolucji prawa sądowego po II wojnie światowej W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

12.
Ogólna charakterystyka systemów prawa na ziemiach polskich „odziedziczonych”
po państwach „zaborczych” po 1918 roku oraz ziemiach zachodnich i północnych
przejętych po 1945 roku.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

13. System prawny okresu okupacji 1939-45 i jego konsekwencje.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

14. Periodyzacja dziejów prawa i ustroju - walory poznawcze. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4

15. Prawo sądowe polskiego średniowiecza, okresu monarchii stanowej oraz
Rzeczpospolitej Obojga Narodów - zarys zagadnienia i najważniejsze instytucje.

W4, W5, W6, W7, U2, U4,
U5, U6

16.
Zarys historii prawa sądowego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku ze
szczególnym uwzględnieniem
Galicji, Królestwa Kongresowego oraz ziem włączonych do Prus.

W3, W4, W5, W6, W7,
U3, U4, U5, U6

17.
Omówienie najważniejszych źródeł-pomników prawa (jak ABGB, Code civile, BGB)
oraz okresu ich
obowiązywania na obszarze ziem polskich do 1946 r.

W4, W5, W6, W7, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

18. Unifikację i kodyfikacje prawa po 1918 r. Komisję Kodyfikacyjną i rezultaty jej
prac.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4

19. Prawo w Polsce po II wojnie światowej. Początek unifikacji i kształtowanie się stanu
obecnego.

W2, W3, W4, W5, W6,
W7, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

20. Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej po roku 1918
oraz udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości.

W2, W3, W4, W7, U2, U3,
U4, K2, K4

21. Pomniki prawa ustrojowego dawne Rzeczpospolitej (przywileje, konstytucje
sejmowe, artykuły henrykowskie, prawa kardynalne) - omówienie.

W3, W4, W5, W6, W7,
U3, U4, U5, U6, K3, K4

22.
Najważniejsze konstytucje w dziejach Polski do 1914 r.,takie jak: Ustawa Rządowa
3 mają, Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa
Kongresowego, Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa. Ustrój Galicji w XIX w. na tle
dziejów polityczno-ustrojowych Austrii i Austro-Węgier - omówienie.

W3, W4, W5, W6, W7,
U2, U3, U4, U5, U6, K2,
K3, K4

23. Akty konstytucyjne XX w.
W2, W3, W4, W5, W6,
W7, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

24. Inne akty ustrojowe XX w: Autonomia Śląska, Wolne Miasto Gdańsk,
W3, W4, W5, W6, W7,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4
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Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin: test wyboru oraz pytania opisowe. W uzasadnionych wypadkach,
za zgodą Kierownika Katedry, egzamin ustny. Możliwość zaliczenia części
materiału egzaminacyjnego na ćwiczeniach. Aby uzyskać wynik
pozytywne należy uzyskać min. 50% pkt egzaminacyjnych. Skala ocen
(2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0): 0d 50% min, co 10% kolejny stopień (od 50%
dst - do 90% bdb)

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
uczestnictwo w zajęciach, kolokwium. Możliwość zaleczenia części
zagadnień egzaminacyjnych na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 59 / 392

Prawo rzymskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb89241.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-120cw, WPA-10.PZ-120, WPA-10.PZ-223

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wszechstronne wprowadzenie w zagadnienia prawa prywatnego i w historię prawa prywatnego: znajomość
podstaw prawa prywatnego w odróżnieniu od prawa publicznego wobec zmian źródeł prawa.

C2
Przedstawienie pojęć i instytucji prawa rzymskiego w ich historycznym rozwoju: szczegółowa znajomość prawa
rzymskiego i umiejętność wskazywania zależności między przyjmowanymi w nim rozwiązaniami prawnymi
a innymi systemami społecznymi.

C3 Pokazanie rozwiązań prawa polskiego w kontekście tradycji prawa kontynentalnego i jej rozwoju, w szczególności
kodeksów w Europie, ale też wobec rozwiązań przyjmowanych w common law.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student poznaje i uczy się rozumieć podstawowe
pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna
w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują
się nauki prawne.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W09 egzamin pisemny / ustny

W2 student zyskuje pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu
prawa (norm, zasad, instytucji, agend).

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne.

PRA_K3_U08 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. PRA_K3_K01 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie do sprawdzianu 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
121

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 97

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
209

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I semestr
1. Dlaczego prawo rzymskie?
2. Historia źródeł prawa rzymskiego: prawo archaiczne, przedklasyczne i
klasyczne
3. Jurysprudencja rzymska. Prawo justyniańskie
4. Ochrona praw prywatnych I: pozaprocesowa; ramy organizacyjne procesu
5. Ochrona praw prywatnych II: proces legisakcyjny, zasady procesowe
6. Ochrona praw prywatnych III: proces formularny, innowacje procesu
kognicyjnego
7. Osoby
8. Kształtowanie praw prywatnych: czynności prawne
9. Majątek i rodzina I: władza ojcowska
10. Majątek i rodzina II: małżeństwo
11. Spadki I: zagadnienia ogólne, ochrona procesowa, zasady prawa spadkowego
12. Spadki II: dziedziczenie beztestamentowe
13. Spadki III: dziedziczenie testamentowe – forma testamentu
14. Spadki IV: dziedziczenie testamentowe – treść testamentu i jej interpretacja
15. Spadki V: po śmierci spadkodawcy

II semestr
1. Własność
2. Posiadanie
3. Nabycie i utrata prawa własności
4. Ochrona własności
5. Prawa na rzeczy cudzej
6. Pojęcie zobowiązania, źródła zobowiązań, nominalizm kontraktowy i deliktowy
7. Zmiana wierzyciela i dłużnika, umorzenie zobowiązania, zwłoka
8. Umorzenie zobowiązania, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę
9. Zobowiązania umowne
10. Kontrakty służące do zbywania i nabywania dóbr
11. Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału
12. Kontrakty dla korzystania z cudzych usług oraz służące organizacji
współdziałania
13. Zobowiązania podobne do umownych
14. Zobowiązania z czynów niedozwolonych
15. Współczesne wyzwania prawa rzymskiego

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny /
ustny

1. pisemny (test zamknięty, kazusy do rozwiązania, pytanie otwarte,
liczenie stopni pokrewieństwa) w sesji letniej – przewidziana liczba
punktów za pracę egzaminacyjną: 100 2. ustne egzaminy
przedterminowe - początek na miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej,
do których upoważnia kierownik Katedry na podstawie zaliczenia
ćwiczeń do końca kwietnia przynajmniej na ocenę dobrą; 3. ocenę z
przedmiotu mogą otrzymać laureaci i wyróżnieni w konkursie prawa
rzymskiego, tradycyjnie organizowanym w początkach kwietnia przez
Katedrę Prawa Rzymskiego UJ wraz z Kołem Prawa Rzymskiego TBSP UJ.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z
przedmiotu. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę przynajmniej dobrą – nawet,
jeśli nie wcześniejsze, które pozwala przystąpić do ustnych egzaminów
przedterminowych – pozostaje nie bez wpływu na wynik egzaminu
pisemnego w sesji letniej. Ocena dostateczna z ćwiczeń pozwala
dopisać 5 punktów egzaminacyjnych, ocena dostateczna plus - 7
punktów egzaminacyjnych, ocena dobra z ćwiczeń pozwala dopisać 10
punktów egzaminacyjnych, ocena dobra plus - 12 punktów
egzaminacyjnych. Ocena bardzo dobra z ćwiczeń pozwala dopisać 15
punktów egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma
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Archeologia prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb8c421.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3082

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest poświęcony archeologii prawa i szeroko rozumianej historii prawa. Ukazuje funkcje i rolę elementów
kultury prawnej na przestrzeni wieków, w tym symbolikę prawną, miejsca związane z tworzeniem
i funkcjonowaniem norm prawnych, narzędzia służące do realizacji norm prawnych, obyczajowość a także
rejestrację zabytków prawa. Celem modułu jest kompleksowe przygotowanie studenta z zakresu kultury prawnej,
poznanie rozwoju prawa poprzez aspekt miejsc jego stanowienia, obyczajowości, symboliki, uzupełnienie edukacji
historycznoprawnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna założenia ustroju państwa, jego organizacji
i funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów związanych z historycznym rozwojem
instytucji prawnych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W2
zna i rozumie istotę procesów stanowienia prawa
w przeszłości oraz zjawisk charakterystycznych dla
realizacji tej procedury, w tym pojawiających się
na przestrzeni dziejów nadużyć.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W3
zna podstawowe pojęcia, którymi posługują się nauki
społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć
historycznoprawnych i problematyki rozwiązywania
konfliktów społecznych na przestrzeni wieków.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dokonać analizy polskiego prawa
z perspektywy historycznej ukazując funkcje i rolę
elementów kultury prawnej na przestrzeni dziejów.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U2
potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa
i wskazywać miejsca związane z tworzeniem
i funkcjonowaniem norm prawnych w ujęciu
historycznym.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U3
potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku
polskim lub obcym dotyczące obyczajowości i szeroko
rozumianej historii prawa, w tym archeologii prawa.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do oceny zmienności norm prawnych oraz
konieczności podejmowania działań na rzecz
podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2
jest gotów do dalszego kształcenia i zgłębiania wiedzy,
w tym wiedzy na temat historii funkcjonujących
współcześnie systemów stanowienia i realizacji prawa.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do zajęć 34

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie projektu 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Archeologia prawna Polski 2. Archeologia prawna świata 3. Symbolika prawna
4. Rytuał 5. Miejsca związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości 6.
Narzędzia kar i tortur 7. Gmachy sądów i zgromadzeń stanowych 8. Działalność
wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni dziejów

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Wyniki egzaminu w formie testowej, zadawanie pytań problemowych
podczas wykładów, badanie aktywności podczas zajęć poprzez zachęcanie
do czytania literatury związanej z przedmiotem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Dzieje parlamentaryzmu polskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb90091.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3005

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest poświęcony pojęciu demokracji bezpośredniej i pośredniej oraz najważniejszej jej instytucji –
parlamentowi, genezie, sposobowi jego funkcjonowania, przyczynom jego upadku w czasach staropolskich
i próby reformy w ostatnim okresie istnienia I RP. Kolejnym problemem jest kształt demokracji w okresie
międzywojennym oraz przyczyny krytyki sejmowładztwa w tym okresie. W trakcie wykładu poruszony zostaje
także temat pojęcia demokracji ludowej i funkcjonowania sejmu w okresie PRL. Zaznaczone zostają także wątki
dotyczące nowych koncepcji rozwoju demokracji deliberatywnej oraz rola sejmu na tym tle.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zagadnienia z zakresu ustroju państwa, jego
organizacji i funkcjonowania ze szczególnym
uwzględnieniem parlamentu w jego historycznym
rozwoju

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2
zagadnienia z zakresu procesów stanowienia prawa
w przeszłości i współcześnie oraz o zjawiskach
nadużyć w trakcie realizacji tej procedury

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3
zestaw podstawowych pojęć, którymi posługują się
nauki społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki rozwiązywania konfliktów społecznych
na forum parlamentu

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada zdolność analizy polskiego prawa
konstytucyjnego z perspektywy historycznej PRA_K3_U03 prezentacja, egzamin

pisemny / ustny

U2 umiejętność wyjaśnienia procesów tworzenia prawa. PRA_K3_U05 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3 posiada umiejętność przygotowania wystąpienia
ustnego w języku polskim. PRA_K3_U14 prezentacja, egzamin

pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uświadomienie zmienności norm prawnych oraz
konieczności podejmowania działań na rzecz
podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wykład jest poświęcony pojęciu demokracji bezpośredniej i pośredniej W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Najważniejszej instytucja demokratyczna – parlament W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. Sposob funkcjonowania parlamentu, przyczynom jego upadku w czasach
staropolskich i próby reformy w ostatnim okresie istnienia I RP.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Kształt demokracji w okresie międzywojennym oraz przyczyny krytyki
sejmowładztwa w tym okresie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5. Pojęcia demokracji ludowej i funkcjonowania sejmu w okresie PRL W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6. Nowe koncepcje rozwoju demokracji deliberatywnej oraz rola sejmu na tym tle. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

test egzaminacyjny, odpowiedzi na pytania. Możliwość
zaliczenia egzaminu jako formy równoważnej z egzaminem
poprzez przygotowanie projektu - prezentacji
multimedialnej na temat uzgodniony z wykładowcą
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Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb918bc.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3181

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna pojęcia z zakresu nauk polityczno-prawnych PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03 egzamin ustny

W2 zna podstawowe idee oraz doktryny polityczno-prawne
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin ustny

W3 rozumie proces ewolucji doktryn i idei w kontekście
politycznym i społecznym

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07 egzamin ustny
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W4 rozumie wpływ doktryn polityczno-prawnych
na kształtowanie poszczególnych systemów prawnych

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09

egzamin ustny

W5 rozumie problematykę zależności pomiędzy prawem
a moralnością i związane z tym dylematy

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W11 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 świadomie operować pojęciami z zakresu nauk
polityczno-prawnych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U17 egzamin ustny

U2 argumentować na rzecz określonych rozwiązań
prawnych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12

egzamin ustny

U3 identyfikować założenia doktrynalne leżące u podstaw
konkretnego porządku prawnego

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin ustny

U4 dokonywać krytycznej oceny doktryn oraz rozwiązań
prawnych

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uwzględniania zmienności i ewolucji teorii prawno-
politycznych PRA_K3_K01 egzamin ustny

K2 pogłębiania wiedzy z zakresu doktryn politycznych
i prawnych

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07 egzamin ustny

K3 podejmowania samodzielnych prób rozstrzygania
dylematów prawno-etycznych

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

przeprowadzenie badań literaturowych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. rola mitu politycznego i mitu prawnego w życiu współczesnych społeczeństw W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1

2. tolerancja i wielokulturowość W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

3. religia a polityka W3, W4, U4, K1, K2

4. sprawiedliwość W2, W4, U1, U2, K1, K2

5. demokracja i współczesne próby jej udoskonalenia W1, W3, W4, U1, U3, U4,
K1, K2

6. wolność i władza W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1, K2

7. problemy etyki praktycznej W1, W4, W5, U1, U4, K1,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Warunki ustalane na początku semestru w zależności od liczby
uczestników wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w  Polsce na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb931d7.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu kształtowania się wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym.

C2 Znajomości kierunków ewolucji systemów wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich na tle porównawczym.

C3 Umiejętności krytycznej analizy źródeł prawa z epoki (akty prawne i orzecznictwo).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
znajomość podstawowych kierunków historycznego
rozwoju sądownictwa i organów ochrony prawnej
w Polsce na tle porównawczym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
projekt

W2
znajomość podstawowych zasad funkcjonowania
wybranych instytucji sądowych w rozwoju
historycznym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
projekt

W3
znajomość i umiejętność oceny historycznej ewolucji
organów sądownictwa powszechnego i sądów prawa
publicznego w Polsce na tle porównawczym Europy (i
w niezbędnym zakresie USA).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
projekt

W4
znajomość i umiejętność krytycznej analizy tekstów
źródłowych (akty prawne i orzecznictwo z epoki)
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju sądownictwa
i organów ochrony prawnej w Polsce na tle
porównawczym.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt

U2
umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
zasad funkcjonowania wybranych instytucji sądowych
w rozwoju historycznym.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt

U3
umiejętność oceny historycznej ewolucji organów
sądownictwa powszechnego i sądów prawa
publicznego w Polsce na tle porównawczym Europy (i
w niezbędnym zakresie USA).

PRA_K3_U03 egzamin pisemny,
projekt

U4
umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych
(akty prawne i orzecznictwo z epoki) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt
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U5
umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych
do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej, w tym zwłaszcza historyczno-prawnej).

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
poprawna interpretacja podstawowych kierunków
historycznego rozwoju sądownictwa i organów ochrony
prawnej w Polsce na tle porównawczym.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny,
projekt

K2
ocena historycznej ewolucji organów sądownictwa
powszechnego i sądów prawa publicznego w Polsce
na tle porównawczym Europy (i w niezbędnym
zakresie USA).

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
projekt

K3
znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych
danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej, w tym zwłaszcza historyczno-prawnej).

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do egzaminu 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie ekspertyzy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład przedstawia podstawowe kierunki historycznej ewolucji organów wymiaru
sprawiedliwości, a także w niezbędnym zakresie innych organów ochrony prawnej
(adwokatura, notariat, prokuratura) w Polsce na tle porównawczym Europy (oraz
w niezbędnym zakresie Stanów Zjednoczonych).
Podstawowym celem jest uzupełnienie wiedzy historyczno prawnej, jak również w
zakresie kultury prawnej poprzez ukazanie jak na przestrzeni wieków doszło do
wykształcenia się instytucji odpowiadających współczesnym definicjom w zakresie
wymiaru sprawiedliwości oraz innych organów ochrony prawnej.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest ukazanie ewolucji organów
wymiaru sprawiedliwości- od wczesnośredniowiecznej „powszechności”
sądownictwa, poprzez sądownictwo stanowe, po sądownictwo powszechne w
nowoczesnym znaczeniu; kształtowanie się pozycji sędziego i zasad niezawisłości
sędziowskiej oraz niezależności sądownictwa. Charakterystykę organów sądowych
wzbogaca omówienie genezy i ewolucji sądów prawa publicznego, a także
przedstawienie w niezbędnym zakresie kierunków historycznego rozwoju
adwokatury, notariatu i prokuratury w Polsce na tle europejskim.
Celem wykładu jest zarówno ukazanie tendencji wspólnych, jak też różnic w
historycznym rozwoju omawianych instytucji w Polsce na tle porównawczym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań),
przystąpienie do egzaminu bez warunków wstępnych. Czas trwania
egzaminu: 45 minut. Zaliczanie punktacji prac etapowych dla osób
regularnie uczestniczących w wykładzie (max 2 nieobecności)
Studenci uczestniczący regularnie w wykładzie (max. 2 niebecności)
mogą uzyskać zaliczenie przedmiotu poprzez zaliczanie prac
etapowych (10 pkt za poprawne opracowanie kazusu oraz 20 pkt za
esej końcowy). Uzyskane w ten sposób punkty zostaną zaliczone na
poczet egzaminu (w razie realizacji kazusu i eseju z maksymalną
punktacją zastępują one egzamin) .

Wymagania wstępne i dodatkowe
Egzamin, brak warunków wstępnych. Zaliczenie na poczet egzaminu punktacji prac etapowych dla osób regularnie
uczestniczących w wykładzie (max 2 nieobecności)
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Historia doktryn politycznych i prawnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb94959.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-201cw, WPA-10.PZ-201

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze doktryny polityczno-prawnych
zachodniego kręgu kulturowego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W2 historyczną ewolucję podstawowych zasad i instytucji
politycznych i prawnych

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W3 pojęcia z zakresu nauk polityczno-prawnych
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny
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W4
założenia doktrynalne leżące u podstaw instytucji
życia politycznego i programów ugrupowań
politycznych

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 świadomie operować pojęciami z zakresu nauk
polityczno-prawnych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U2
dokonywać krytycznej oceny doktryn i idei
stanowiących podstawę instytucji i programów
politycznych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U3 identyfikować doktryny pojawiające się w życiu
społecznym i politycznym

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego prezentowania swoich poglądów
na państwo i prawo

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

K2 zajmowania określonego stanowiska w życiu
politycznym

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K3 poszerzania nabytej wiedzy w zakresie historii idei
oraz doktryn polityczno-prawnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 20

analiza źródeł historycznych 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. formy ustrojowe państw starożytnych; W1, W2, W3, W4, U1, K3

2. okres hellenistyczny W1, W2, W4, U2, U3, K3

3. myśl polityczna starożytnego Rzymu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K3

4. powstanie i rozwój doktryny chrześcijańskiej oraz myśl polityczna średniowiecza W1, W2, W3, U1, U2, K3

5. idee epoki renesansu - nowożytne rozumienie państwa i prawa W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1, K3

6. szkoła praw natury i jej związki z teorią umowy społecznej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

7. narodziny i rozwój doktryn liberalnych i konserwatywnych W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

8. elementy nauczania społecznego Kościoła Katolickiego W1, W4, U2, U3, K3

9. pozytywizm i jego wpływ na myśl polityczno-prawną W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2, K3

10. ruchy i partie masowe XIX w. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

11. demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm - spory ustrojowe XX w. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

12. główne kierunki myśli politycznej po II wojnie światowej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru liczący 40 pytań (ocena
pozytywna od 21 punktów). Możliwość egzaminu ustnego ustalana na
początku semestru w zależności od liczby uczestników.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń umożliwia otrzymanie bonusu w postaci 4 pkt do
egzaminu.Warunki zaliczenia ustalane są na początku semestru przez
prowadzącego daną grupę ćwiczeniową. Regularne uczestnictwo w
ćwiczenia umożliwia zaliczenie egzaminu metodą projektów grupowych w
porozumieniu i pod nadzorem prowadzących.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia i prawo Islamu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb96319.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3315

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie Studenta z poprawną interpretacją podstawowych kierunków historycznego rozwoju prawa
muzułmańskiego.

C2 Zapoznanie Studenta z wiedzą o źródłach prawa muzułmańskiego.

C3 Zapoznanie Studenta z podstawami doktryny wiary muzułmańskiej, co pozwala mu na dokonanie porównań
i rozróżnień w stosunku do innych systemów wierzeń.

C4

Zapoznanie Studenta z różnicami w systemie prawa polskiego oraz w systemie prawa państw muzułmańskich;
w zakresie prawa konstytucyjnego prezentacja podstawowych zapisów konstytucji wybranych państw
muzułmańskich; w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego omówienie genezy rozwiązań prawnych krajów
muzułmańskich w tym zakresie wraz z wyjaśnieniem podstawowych pojęć. Omówienie prawa rodzinnego, prawa
spadkowego, prawa pracy i prawa karnego opartego o system prawa bazujący na islamie i jego doktrynie.

C5 Zapoznanie Studenta z wiedzą na temat pozyskiwania danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej) norm prawa muzułmańskiego w zakresie wolności religijnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma wiedzę o źródłach prawa muzułmańskiego,
potrafi zidentyfikować przepisy Koranu, zna znaczenie
sunny i hadisów, zna spojrzenie na prawo
prezentowane przez poszczególne szkoły prawa
muzułmańskiego; jest w stanie określić system relacji
pomiędzy państwem a związkami wyznaniowymi
w krajach islamskich i wpływ religii na kształtowanie
przepisów prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2
student zyskuje znajomość na temat podstaw
doktryny wiary muzułmańskiej, co pozwala mu
na dokonanie porównań i rozróżnień w stosunku
do innych systemów wierzeń.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać na różnice w systemie prawa polskiego oraz
w systemie prawa państw muzułmańskich; w zakresie
prawa cywilnego i administracyjnego potrafi wskazać
na genezę rozwiązań prawnych krajów muzułmańskich
w tym zakresie umiejąc także zidentyfikować
podstawowe pojęcia.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2
student ma umiejętność poprawnej interpretacji
podstawowych kierunków historycznego rozwoju
prawa muzułmańskiego.

PRA_K3_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów uzyskiwać niezbędne dane
do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej) norm prawa muzułmańskiego w zakresie
wolności religijnej, potrafiąc wskazać na związek
pomiędzy wolnością religijną a system prawnym
powiązania państwa i religii w krajach muzułmańskich.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06 egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do zajęć 19

przygotowanie do egzaminu 60

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Historia islamu – narodziny islamu, dzieje proroka Mahometa; podział
muzułmanów po śmierci Mahometa na Sunnitów i Szyitów; dalsze dzieje islamu po
dzień dzisiejszy.

U2

2.
Charakterystyka państw muzułmańskich – ukazanie różnic pomiędzy państwami
wyznaniowymi otwartymi, wyznaniowymi zamkniętymi opierającymi swoje
prawodawstwo na prawie szariatu, wskazanie na istnienie pośród państw
muzułmańskich, takich które prezentują model rozdziału państwa i religii.

U1, K1

3. Źródła prawa muzułmańskiego – rola Koranu, sunny i hadisów; szkoły prawa
muzułmańskiego. W1

4.
Podstawy doktryny wiary muzułmańskiej – kształtowanie się doktryny
muzułmańskiej; podstawowe pojęcia związane z islamem; podstawowe filary wiary
w islamie – wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki;
prawa i obowiązki wyznawcy islamu.

W2, U2

5.
Prawo konstytucyjne, prawo cywilne i prawo administracyjne w krajach
muzułmańskich – geneza; analiza konstytucji wybranych państw muzułmańskich;
wskazanie na podstawowe pojęcia prawa cywilnego i ich rozumienie w świetle
prawa muzułmańskiego – np. własność, umowa, zobowiązanie, zakat.

U1

6. Prawo rodzinne w krajach muzułmańskich – geneza; prawo małżeńskie osobowe i
majątkowe; stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi. U1

7. Prawo spadkowe w krajach muzułmańskich – geneza; zdolność dziedziczenia;
porządek dziedziczenia. U1

8.
Prawo pracy w krajach muzułmańskich – kalendarz dni wolnych od pracy a święta
muzułmańskie; prawa urlopowe pracownika; wpływ religii wyznawanej przez
pracownika na zakres jego uprawnień pracowniczych.

U1

9.
Prawo karne w krajach muzułmańskich – geneza; podstawowe pojęcia prawa
karnego w krajach muzułmańskich i ich rozumienie; podział przestępstw;
elementy muzułmańskiego procesu karnego.

U1
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10.
Wolność religijna w krajach muzułmańskich – w ujęciu instytucjonalnym: w
odniesieniu do podmiotów wyznaniowych oraz w ujęciu indywidualnym: w
odniesieniu do jednostek – obywateli i nieobywateli, muzułmanów i
niemuzułmanów; prozelityzm; prawo do zmiany wyznania (apostazja).

K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru
składającego się z 30 pytań, opracowanego w programie Power Point i
wyświetlanego z pomocą urządzeń elektronicznych. Czas trwania
egzaminu wynosi około 25 minut.
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Historia nowożytnej administracji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67c943222.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-202cw, WPA-10.PZ-202

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z genezą oraz ewolucją form zarządzania państwem, od epoki absolutyzmu
do współczesności, dzięki czemu lepiej zrozumieją funkcjonujące obecnie instytucje administracji publicznej

C2 nabycie umiejętności krytycznej analizy źródeł prawa z epoki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zasady organizacji oraz działania administracji
w Polsce i w innych krajach, od czasów absolutyzmu
do XX w.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W2
podstawowe zasady ewolucji oraz ochrony praw
jednostki wobec administracji oraz zasady ewolucji
instytucji kontroli administracji

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W3 podstawowe modele organizacji samorządu oraz ich
ewolucji

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się terminologią z zakresu historii
administracji oraz w podstawowym
(propedeutycznym) zakresie nauk o administracji

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przedstawiania zdobytych wiadomości w formie ustnej
oraz pisemnej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06 egzamin pisemny

K2 poprawnego interpretowania tekstów źródłowych
przedstawianych na wykładach i ćwiczeniach

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K3
uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w
kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym
zwłaszcza historyczno-prawnej).

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 85

przygotowanie do ćwiczeń 21

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 1
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. cechy charakterystyczne administracji W1, U1, K1, K2, K3

2. reformy administracji doby absolutyzmu W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

3. administracja w Polsce w dobie monarchii konstytucyjnej W1, W3, U1, K1, K2, K3

4. kształtowanie się nowoczesnej administracji pod wpływem przeobrażeń Rewolucji
Francuskiej

W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

5. administracja publiczna państwa prawnego W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

6. administracja II Rzeczypospolitej oraz w okresie II wojny światowej W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

7. administracja w Polsce 1944-1990 W1, U1, K1, K2, K3

8. sądownictwo administracyjne W2, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
45 pytań, test jednokrotnego wyboru zapisy na egzaminy wyłącznie za
pośrednictwem systemu usos Możliwość przystąpienia do egzaminu
przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie (warunek
wstępny – zaliczenie ćwiczeń).

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
zaliczenie za obecność nieobowiązkowe kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych, obecność na wykładach nieobowiązkowa obecność na ćwiczeniach obowiązkowa
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Historia polskiej myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67ceea394.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3013

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze nurty polskiej myśli politycznej w ujęciu
historycznym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W2 historyczną ewolucję sporów o kształt instytucjonalny
i prawny państwa polskiego

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W3 specyfikę polskiej kultury politycznej na tle rozwoju
myśli europejskiej

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny
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W4 genezę współczesnych podziałów ideologicznych
na polskiej scenie politycznej

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować założenia doktrynalne leżące u podstaw
instytucji życia politycznego i programów ugrupowań
politycznych

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2 dokonywać krytycznej oceny występujących doktryn
politycznych

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U3 formułować oraz prezentować indywidualne poglądy
na kwestie prawno-polityczne

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia zmienności i ewolucji teorii prawno-
politycznych PRA_K3_K01 egzamin pisemny

K2 świadomego prezentowania i uzasadniania własnych
poglądów na państwo i prawo

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

K3 podejmowania działań na rzecz dalszego pogłębiania
i aktualizowania swojej wiedzy

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

analiza źródeł historycznych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. kształtowanie i rozwój podstaw polskiego republikanizmu - okres I RP W1, W2, W3, U2, K1

2. specyfika polskiego myślenia politycznego doby zaborów na tle głównych prądów
europejskich W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. spory o kształt ustrojowy i społeczny II RP W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

4. komunizm - dialektyka władzy i społeczeństwa W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

5. Współczesny portret polskości - wpływ dziedzictwa polityczno-kulturowego na
społeczeństwo

W3, W4, U1, U2, U3, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań.
Ocena pozytywna od 13 punktów na 25 możliwych do zdobycia. W
zależności od liczby uczestników wykładu możliwy egzamin ustny. Dla
chętnych możliwość przygotowania projektu/eseju naukowego, którego
zaliczenie stanowi dodatkowy bonus przy egzaminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Informatyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5ca756b7a883c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Informatyka

Klasyfikacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Kod USOS
WPA-10.PZ-3015

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami

PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17 zaliczenie pisemne

W2
posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną
do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania
systemów informatycznych w organizacjach

PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

uzyskanie praktycznych umiejętności właściwego
opracowywania, konstruowania i przetwarzania
tekstów ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych i dokumentacji Urzędów Administracji
Publicznej

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

U2
uzyskanie praktycznych umiejętności wykorzystywania
podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania
tekstów prawnych

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

U3
uzyskanie praktycznych umiejętności korzystania
z nowoczesnych technik elektronicznych w pracy
w administracji, wyszukiwania potrzebnych informacji,
oraz uzupełniania nabytej wiedzy

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

U4
uzyskanie umiejętności przedstawienia posiadanych
wiadomości w formie ustnej i pisemnej (wystąpienia
na zajęciach, prezentacje komputerowe)

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, umie wykorzystać w tym celu podstawowe
narzędzia informatyki

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07 zaliczenie pisemne

K2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie do zajęć 30

wykonanie ćwiczeń 30

konsultacje 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zaawansowana edycja tekstów (np. opracowywanie dużych dokumentów, style,
grafika, szablony, formularze, korespondencja seryjna) EDI – Elektroniczna
Dystrybucja Informacji, format XML Edytor Aktów Prawnych XML (podstawy pracy
z edytorem, opracowywanie projektów aktów prawnych, aktualizacja istniejących
aktów) Przygotowywanie prezentacji multimedialnej Internet (zaawansowane
korzystanie z serwisów wyszukiwawczych, "ukryty Internet", zasady używania
poczty elektronicznej, zasady bezpieczeństwa, ochrona przed niechcianą
korespondencją), wyszukiwanie i korzystanie z zawartości rejestrów państwowych
Podpis cyfrowy (zasady, podpisywanie i weryfikacja dokumentów)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne

Zaliczenie. Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie aktywnej obecności
na ćwiczeniach Zaliczenie pisemny podczas którego student rozwiązuje na
komputerze zadane zagadnienia. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do
zaliczenia przedterminowego organizowanego na ostatnim ćwiczeniach.



Sylabusy 94 / 392

Mediator – menager konfliktu - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb9d318.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3130

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy na temat terminologii i regulacji prawnych z zakresu mediacji i innych
alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

C2 Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o konfliktach: ich przyczynach, dynamice oraz metodach
zarządzania konfliktem.

C3 Rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych ważnych w procesie rozwiązywania sporu (np. aktywne
słuchanie, skuteczna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja).

C4
Rozwijanie innych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy mediatora (np. przygotowanie
i przedstawienie monologu mediatora, prowadzenie spotkania informacyjnego i sesji mediacyjnej, przygotowanie
ugody).

C5 Przedstawienie studentom zalet i ograniczeń mediacji w obrębie poszczególnych gałęzi prawa.

C6 Wprowadzenie studentów do problematyki prawnych i etycznych ograniczeń w pracy mediatora.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologię i regulacje prawne z zakresu mediacji
i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W2 przyczyny, dynamikę oraz metody zarządzania
konfliktem.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

zaliczenie

W3 zalety i ograniczenia mediacji w poszczególnych
gałęziach prawa.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

zaliczenie

W4 prawne i etyczne granice pracy mediatora.
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać umiejętności komunikacyjne ważne
w procesie rozwiązywania sporu (np. aktywne
słuchanie, skuteczna komunikacja interpersonalna,
autoprezentacja).

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U2
przygotować i wygłosić monolog mediatora oraz
moderować spotkanie informacyjne i sesję
mediacyjną.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U3 sporządzić protokół z mediacji i ugodę mediacyjną.
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 posługiwania się metodami efektywnego zarządzania
konfliktem.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K09

zaliczenie

K2 efektywnego komunikowania się w procesie
rozwiązywania konfliktu.

PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie do zajęć 40

rozwiązywanie kazusów 4
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

rozwiązywanie zadań problemowych 20

rozwiązywanie zadań 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest mediacja?
- Pojęcie mediacji
- Cele i funkcje mediacji
- Mediacja a inne alternatywne metody rozwiązywania sporów
- Rodzaje mediacji
- Regulacje prawne dotyczące mediacji

W1, W3

2. Zasady mediacji oraz problemy etyczne w mediacji W1, W4, K1

3.

Zarządzanie konfliktem
- Definicja konfliktu
- Dynamika konfliktu
- Źródła konfliktu (krąg konfliktu Moore’a)
- Style radzenia sobie z konfliktami

W2, K1

4.

Komunikacja interpersonalna – elementarz mediatora
- Komunikacja werbalna w mediacji
- Techniki aktywnego słuchania
- Zasady autoprezentacji
- Komunikacja niewerbalna w mediacji

U1, K2

5.
Mediator – kompetencje, obowiązki, etyka
- Niezbędne umiejętności mediatora
- Charakter i osobowość mediatora
- Regulacje prawne dotyczące zawodu mediatora

W4, K1

6.

Prowadzenie efektywnych mediacji
- Monolog mediatora
- Spotkania indywidualne
- Prezentacja stanowisk stron
- Opracowanie propozycji ugodowych
- Dochodzenie do porozumienia (sesja negocjacyjna)
- Spisywanie ugody

U1, U2, U3, K1, K2

7.
Mediacje w poszczególnych gałęziach prawa:
- Mediacje w sprawach cywilnych
- Mediacje w sprawach karnych
- Mediacje w sprawach administracyjnych

W1, W3
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8.
Przyszłość mediacji
- Mediacja - szanse i zagrożenia
- Mediacja w sporach akademickich
- Online Dispute Resolution

W1, W3, W4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
Obecność na zajęciach (możliwe są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
oraz konieczność zdobycia 5 punktów przyznawanych za aktywność w
trakcie zajęć, wykonywanie zadań praktycznych i fakultatywne zadania
domowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Nauczanie społeczne kościoła
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb9ed7c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3022

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczną ewolucję myśli chrześcijańskiej
PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2 wpływ myśli chrześcijańskiej na kulturę europejską
w aspekcie polityczno-prawnym

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3 rolę związku polityki i moralności w sferze prawno-
politycznej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny
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W4 pojęcia z zakresu doktryny społeczno-politycznej
Kościoła katolickiego PRA_K3_W02 egzamin pisemny,

egzamin ustny

W5
założenia doktrynalne leżące u podstaw instytucji
życia politycznego i programów ugrupowań
politycznych odwołujące się do nauczania społecznego
Kościoła

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W6 problemy legislacyjne związane z regulacją zagadnień
o charakterze etycznym i światopoglądowym.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 świadomie operować pojęciami z zakresu doktryny
społeczno-politycznej Kościoła Katolickiego

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2 identyfikować założenia doktrynalne odwołujące się
do nauczania społecznego Kościoła

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3 dokonać krytycznej oceny podstawowych założeń
nauki Koscioła

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4
porównywać własne poglądy na państwo i prawo
ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie Kościoła
katolickiego

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wyrażania własnych poglądów na państwo i prawo
oraz naukę Kościoła

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2
podejmowania samodzielnych prób rozstrzygania
problemów politycznych i legislacyjnych związanych
z regulacją zagadnień o charakterze etycznym
i światopoglądowym

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K3
konfrontowania różnych poglądów i stanowisk
odnoszących się do roli nauki społecznej Kościoła
we współczesnym państwie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K4 poszerzania wiedzy w zakresie nauczania Kościoła
Katolickiego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30
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analiza źródeł historycznych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. podstawowe pojęcia Pisma i Tradycji Kościoła W4, W5, U1, K4

2. systemy św. Augustyna i św. Tomasza W1, W2, W3, W5, U1, U2

3. wątki społeczne i ustrojowe w nauczaniu papieskim przed rokiem 1878 W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

4. początek nauczania społecznego Kościoła katolickiego: Rerum novarum Leona XIII W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K3

5. korporacjonizm Piusa XI i "epoka Piusów"
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U3, U4, K1, K3,
K4

6. Aggiornamento (Jan XXIII, II Vaticanum, Paweł VI)
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

7. nauczanie Jana Pawła II i papiestwo przełomu tysiącleci
W1, W2, W3, W5, W6,
U2, U3, U4, K1, K2, K3,
K4

8. współczesne problemy w nauce społecznej Kościoła Katolickiego W2, W3, W5, W6, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin ustny
Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (16
pytań) Egzamin ustny - warunki ustalane na początku
semestru w zależności od liczby uczestników wykładu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Nauka o policji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67ca1b315.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3132

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania Policji w Polsce i na świecie,
a także wykonywania zadań policyjnych przez inne niż Policja podmioty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zasady funkcjonowania Policji i innych
wyspecjalizowanych organów zapewniających
bezpieczeństwo w Polsce i na świecie (ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań funkcjonujących w Europie)
oraz zna przepisy regulujące ich działalność.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W2 źródła wiedzy na temat polityki państwa w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
nauki o policji oraz wiedzą o metodologicznej
specyfice nauki o policji

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

U2
dokonywać porównań polskich regulacji prawnych
dotyczących zapewniania bezpieczeństwa
z rozwiązaniami funkcjonującymi w innych krajach
(przede wszystkim europejskich).

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

U3

dokonywać polityczno-prawnej oceny działań państwa
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego
prace domowe - referaty, eseje zadawane
na wykładzie, odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie wykładu.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwiązywania problemów społecznych oraz
rozstrzygania dylematów etycznych, a także
prezentacji swojego stanowiska w formie ustnej
i pisemnej (prace domowe - referaty, eseje zadawane
na wykładzie, odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie wykładu).

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do zajęć 45

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zagadnienia wstępne. Rozwój nauki o policji. Współczesne tendencje w rozwoju
policji na świecie (np. tzw. plural policing) W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Wybrane modele policji. Organizacja Policji w Polsce na tle innych krajów. Plany
rozwoju policji polskiej. Cywilna kontrola policji na świecie W1, W2, U1, U2, U3, K1

3. Zakres zadań policji. Policja w kontekście zagrożenia przestępczością
zorganizowaną i terroryzmem. Policja a przemoc w rodzinie W1, W2, U1, U2, U3, K1

4. Uprawnienia Policji. Służby stosujące przymus bezpośredni wobec obywateli.
Prawa człowieka a policja W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Obowiązki i prawa policjanta. Indywidualne i społeczne problemy związane z
pełnieniem roli policjanta W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.
Kooperacja Policji z innymi (wyspecjalizowanymi) organami zapewniającymi
bezpieczeństwo w państwie polskim. System bezpieczeństwa publicznego RP w
kontekście uregulowań konstytucyjnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Międzynarodowa współpraca policyjna ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu,
instytucji Unii Europejskiej oraz polskich misji zagranicznych W1, W2, U1, U2, U3, K1

8. Community policing - założenia, formy realizacji, krytyka. Dzielnicowy jako
podstawowe ogniwo realizacji filozofii community policing w Polsce W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.
Zapobieganie przestępczości. Rodzaje prewencji kryminalnej (ze szczególnym
uwzględnieniem CPTED). Polskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie
angażowania społeczeństwa w działania prewencyjne. Rządowe i pozarządowe
programy prewencyjne

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.
Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego.
Policja a samorząd terytorialny. Policje samorządowe na świecie. Straże gminne i
miejskie w Polsce. Lokalna koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.
Społeczeństwo a policja. Społeczny wizerunek Policji. Gotowość współpracy z
Policją. Policja a media -wzajemne oddziaływania (efekt CSI). Poczucie
bezpieczeństwa i administrowanie strachem

W1, W2, U1, U2, U3, K1

12.
Prywatyzacja zadań państwa w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
publicznego. Firmy ochrony osób i mienia, firmy detektywistyczne;
bezpieczeństwo imprez masowych; dostęp obywateli do broni

W1, W2, U1, U2, U3, K1

13. Policja a terroryzm. Negocjacje policyjne. W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cba1255.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3026

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe normy prawa międzynarodowego
publicznego, w szczególności normy dotyczące
międzyrządowych organizacji międzynarodowych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W2 ewolucję prawa międzynarodowego publicznego,
w szczególności prawa organizacji międzynarodowych.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
poprawnie interpretować normy prawa
międzynarodowego publicznego, w szczególności
normy dotyczące prawa organizacji
międzynarodowych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2
krytycznie analizować teksty źródłowe (akty prawne
i orzecznictwo międzynarodowe) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09 egzamin pisemny

U3
pozyskiwać niezbędne dane do analizy (w kontekście
uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza
międzynarodowoprawnej).

PRA_K3_U16 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania wiedzy o prawie organizacji
międzynarodowych i rozumie zmienność ww. norm
prawnych.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do egzaminu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 43

uczestnictwo w egzaminie 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Zagadnienia ogólne
1. Społeczność międzynarodowa, prawo międzynarodowe publiczne
2. Podmioty prawa międzynarodowego
3. Źródła prawa międzynarodowego
4. Organizacja międzynarodowa, prawo organizacji międzynarodowych
5. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
6. Struktura organizacji międzynarodowej
7. Osoby fizyczne w organizacjach międzynarodowych)

W1, K1
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2.

II. Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów
1. Prawo traktatów
2. Definicja traktatu, zdolność do zawierania traktatów
3. Sposoby zawarcia traktatu
4. Zastrzeżenie
5. Stosowanie traktatu w czasie i w przestrzeni
6. Interpretacja traktatu
7. Obowiązek nieudaremniania traktatu, pacta sunt servanda
8. Umowy a państwa i organizacje międzynarodowe nie będące stronami
9. Nieważność traktatu
10. Wygaśnięcie traktatu

W1, U1, U2, K1

3. III. Sukcesja członkostwa w organizacji międzynarodowych W1, W2, U2, K1

4. IV. ONZ W1, W2, U1, U2, K1

5. V. Wspólnoty europejskie i UE W1, W2, U1, U2, U3, K1

6. VI. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego W1, W2, U3, K1

7.
VII. Wybrane poza-wspólnotowe organizacje europejskie
1. Rada Europy
2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.
VIII. Wybrane organizacje pozarządowe
1. Amnesty International
2. Greenpeace

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych; obecność na zajęciach nie jest obligatoryjna



Sylabusy 109 / 392

Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67caa4188.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-206

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom prawa podstawowej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej,
a w szczególności ekonomicznych skutków regulacji i interwencji przez państwo w gospodarkę, jak również
funkcjonowania światowego systemu gospodarczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ekonomiczne i prawne uwarunkowania procesów
gospodarczych oraz decyzji politycznych,
wpływających na te procesy.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ocenić oddziaływanie konkretnych decyzji
podejmowanych przez instytucje tworzące i stosujące
normy prawa, zwłaszcza finansowego
i gospodarczego, na sytuację poszczególnych
uczestników życia gospodarczego; potrafi poprawnie
posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu
ekonomii sektora publicznego oraz nauk prawnych
(zwłaszcza z zakresu prawa finansów publicznych
i publicznego prawa gospodarczego); zna podstawowe
poglądy na politykę gospodarczą (w tym w ujęciu
historycznym) i rolę poszczególnych organów państwa
w jej realizacji oraz ma umiejętność formułowania
i poprawnego analizowania problemów badawczych
z zakresu polityki gospodarczej; ma umiejętność
wyjaśniania wpływu teorii ekonomicznych na procesy
tworzenia prawa i jego zmiany.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów
publicznych i prawa gospodarczego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 100

zapoznanie się z e-podręcznikiem 50

konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
198

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Podstawy polityki gospodarczej i makroekonomii.

2. Polityka pieniężna, budżetowa i podatkowa.

3. Doktryny gospodarcze.

4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe.

5. Polityka społeczna, przemysłowa, rolna i regionalna.

6. Planowanie i prognozowanie w gospodarce.

7. Polityka przekształceń własnościowych i prywatyzacja.

8. Zadania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67ca9b9f4.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3151

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z przepisami polskiego prawa parlamentarnego

C2 Przekazanie wiedzy na temat parlamentów państw demokratycznych

C3 Przedstawienie podobieństw i różnic dotyczących wyborów, organizacji, zasad funkcjonowania parlamentów
państw demokratycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna zasady i podstawowe mechanizmy polskiego
prawa parlamentarnego z elementami prawa
parlamentarnego państw obcych

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W2 zna procedury tworzenia prawa o randze ustawy

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi przeprowadzić analizę i wnioskowanie
o procesach zachodzących w obrębie instytucji
polskiego prawa parlamentarnego oraz prawa
parlamentarnego państw obcych

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

U2
potrafi dokonać krytycznej analizy aktów
normatywnych regulujących obszar polskiego prawa
parlamentarnego

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U3
potrafi uzyskać dane pozwalające na dokonywanie
analizy zachowań podmiotów prawa parlamentarnego
w Polsce i innych państwach

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w organach i instytucjach parlamentarnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K2 student jst gotów do angażowania się w proces
tworzenia prawa

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 28

przygotowanie do zajęć 45

rozwiązywanie kazusów 45

przygotowanie do egzaminu 35

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie prawa parlamentarnego. Podstawowe zasady organizacyjne parlamentu.
Elementy techniki parlamentarnej. W1, W2, U1, U2, U3

2. Struktura parlamentu W1, W2, U1, U2, U3, K1

3. Organy parlamentu W1, W2, U1, U2, U3

4. Wybory parlamentarne. Status członka parlamentu W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Klasyfikacja funkcji parlamentu. Funkcja ustawodawcza W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Funkcja kontrolna. Inne funkcje. W1, U1, U2, K1

7. Parlamenty narodowe a Parlament Europejski. Propozycje reform. W1, W2, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Polskie tradycje demokratyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cba542b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3172

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ewolucja ustroju demokratycznego w Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów (1569/73-1795; 1918-1939;
1945-1989)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
pogłębienie wiedzy z zakresu ustroju
demokratycznego w Polsce w jego historycznym
rozwoju

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2
pogłębiona wiedza z zakresu procesów stanowienia
prawa w przeszłości i współcześnie oraz o zjawiskach
nadużyć w trakcie realizacji tej procesu

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

znajomość podstawowych pojęć, którymi posługują się
nauki społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z pojęciem demokracji (jej
rodzajów, warunków istnienia tego ustroju) oraz
zagrożeń dla jej prawidłowego funkcjonowania

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność analizy polskiego prawa konstytucyjnego
z perspektywy historycznej PRA_K3_U03 prezentacja, egzamin

pisemny / ustny

U2 umiejętność wyjaśnienia procesów tworzenia prawa
ustrojowego PRA_K3_U05 prezentacja, egzamin

pisemny / ustny

U3 umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego
w języku polskim PRA_K3_U14 prezentacja, egzamin

pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uświadomienie zmienności norm prawnych oraz
konieczności podejmowania działań na rzecz
podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do egzaminu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przeprowadzenie badań literaturowych 20

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. ewolucja ustroju demokratycznego w Rzeczpospolitej Polskiej W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. wyjaśnienie pojęcia demokracja poprzez przedstawienie warunków, jakie są
konieczne do jej istnienia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. zagrożenia, które powodują upadek systemu demokratycznego. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. cechy charakterystyczne demokracji staropolskiej (1569/73-1795) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5. demokracja okresu międzywojennego (1918-1939) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6. cechy demokracji ludowej (1945-1989). W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7. analiza współczesnej formy demokracji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8. postulaty i perspektywy poprawy demokratycznego ustroju. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

egzamin pisemny lub ustny polegający na udzieleniu
odpowiedzi na krótkie pytania. Możliwość zaliczenia
egzaminu w formie równoważnej poprzez przygotowanie
prezentacji-wystąpienia na temat uzgodniony z
prowadzącym.
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Porównawcza historia ustrojów państwowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cf04f29.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3035

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy na temat europejskich modeli ustrojowych od schyłku średniowiecza do II Wojny Światowej

C2 Poznanie i rozumienie historycznej genezy współczesnych europejskich instytucji ustrojowych

C3 Zdobycie umiejętność charakterystyki historycznych europejskich instytucji ustrojowych w kontekście
ewolucyjnym i komparatystycznym

C4 Zdobycie kompetencji do wnioskowania i oceny w ramach poznanych zagadnień historyczno-ustrojowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna ewolucję europejskich instytucji
ustrojowych oraz terminologią historyczno-ustrojową

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny, esej

W2
student rozumie ewolucję europejskich instytucji
ustrojowych oraz ich znaczenie dla ustroju państw
współczesnych

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawić historyczne europejskie modele
i instytucje ustrojowe

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U17

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student komentuje historycznie przyjęte rozwiązania
ustrojowe i wyciąga wnioski na potrzeby kształtowania
rozwiązań współczesnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

przygotowanie do egzaminu 105

uczestnictwo w egzaminie 2

przeprowadzenie badań literaturowych 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Roma aeterna? – upadek i odnowienie Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie a
Bizancjum W1, W2, U1, K1

2. Czy to państwo? – monarchia wczesnośredniowieczna i monarchia uniwersalna W1, W2, U1, K1

3. Une foy, une loy, un roy? – od monarchii stanowej do monarchii absolutnej W1, W2, U1, K1
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4. Parliamentary sovereignty? – sukcesy i porażki ustroju mieszanego na drodze do
systemu parlamentarnego W1, W2, U1, K1

5. Novus ordo seclorum? – oświeceniowa monarchia absolutna i wielkie rewolucje W1, W2, U1, K1

6. Czy to rzeczywiście najlepszy ustrój? – państwo konstytucyjne i państwo
demokratyczne W1, W2, U1, K1

7. A jakie są alternatywy? – państwo autorytarne i totalitarne W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej

Egzamin pisemny składający się z dwu modułów: 1) testu
jednokrotnego wyboru (30 pytań) sprawdzający wiedzę studenta i
umiejętność jej zaprezentowania na poziomie podstawowym (ocena
dostateczna) 2) odpowiedź w formie eseju na pytanie problemowe
sprawdzające wiedzę studenta i umiejętność jej zaprezentowania na
poziomie rozszerzonym (ocena dobra) i zaawansowanym (ocena
bardzo dobra) oraz poziom kompetencji studenta do formułowania
wniosków i własnych opinii w ramach zagadnień historyczno-
ustrojowych oraz przekonywania do nich (ocena dostateczna, dobra,
bardzo dobra)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Powszechna historia prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb87778.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-105cw, WPA-10.PZ-105, WPA-10.PZ-207

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z historycznym rozwojem instytucji i pojęć prawnych z zakresu prawa
cywilnego, karnego i procesowego od średniowiecza po czasy współczesne oraz z europejską tradycją prawną
ukształtowaną przez prawo rzymskie i kanoniczne.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ prawa rzymskiego, kanonicznego
i zwyczajowego na kształt europejskich porządków
prawnych.

PRA_K3_W07 egzamin pisemny, esej

W2 rozwój i ewolucję instytucji prawa cywilnego, karnego
i procesowego. PRA_K3_W12 egzamin pisemny, kazus,

esej

W3 kontekst ustrojowy, kulturowy i  społeczny przemian
instytucji prawa sądowego. PRA_K3_W03 egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić historyczne źródła współczesnych konstrukcji
prawa cywilnego, karnego i procesowego. PRA_K3_U03 egzamin pisemny, kazus,

esej

U2
objaśnić zależności między systemem prawa
a przemianami ustrojowymi, społecznymi
i kulturowymi.

PRA_K3_U01 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów na poszerzenie swej wiedzy
prawniczej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny, esej

K2 formułowania i obrony własnego stanowiska
w zakresie kształtowania kultury prawnej.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza źródeł historycznych 10

rozwiązywanie kazusów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
92

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 100

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza źródeł historycznych 10

przygotowanie do ćwiczeń 30

rozwiązywanie kazusów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
194

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wpływ przemian ustrojowych na systemy prawne w kontekście przełomowych
wydarzeń politycznych i kulturowych. W3, K2

2. Znaczenie prawa rzymskiego i prawa kanonicznego dla powstania systemów
prawnych cywilizacji łacińskiej. W1, U2

3. Opis źródeł prawa doby średniowiecza w powiązaniu z ogólną charakterystyką
instytucji prawa sądowego. W3, K1

4. Analiza instytucji prawa cywilnego, karnego i procesowego w średniowiecznej
Europie. U2

5. Opis źródeł prawa czasów wczesnonowożytnych w powiązaniu z ewolucją
instytucji prawa cywilnego, karnego i procesowego. W3, U2

6. Analiza instytucji prawa cywilnego, karnego i procesowego od XVI do XVIII w. W2, U2

7. Opis kodyfikacji prawa cywilnego, karnego i procesowego czasów nowożytnych i
najnowszych. W2, U1

8. Analiza instytucji prawa prywatnego na tle porównawczym wielkich kodyfikacji
cywilnych (Code civil, ABGB, BGB) U1

9. Analiza konstrukcji prawnych w kodeksach karnych XIX i XX wieku. W2

10. Powstanie, opis i analiza instytucji procesu karnego mieszanego. W2, U1

11. Powstanie, opis i analiza instytucji nowoczesnego procesu cywilnego. W2, U1
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12. Pokazanie współczesnych kierunków rozwoju prawa cywilnego, karnego i
procesowego w kontekście historycznej ewolucji. W3, U2

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
kazus, esej

Egzamin obejmuje część testową (test jednokrotnego wyboru) – 40
pytań – łącznie 40 punktów, część opisową w formie eseju – pytanie
typu opisowego, analiza tekstu źródłowego oraz casus (studium
przypadku) – łącznie 20 punktów. W sumie można uzyskać 60
punktów, przy czym część opisowa podlega sprawdzeniu pod
warunkiem uzyskania przez studenta z części testowej co najmniej 20
punktów. Egzamin ustny dla studentów, którzy zaliczyli część pisemną
Konkursu z powszechnej historii prawa.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z
przedmiotu. Zaliczenie ćwiczeń na kolokwium umożliwia uzyskanie w
zależności od oceny z tego kolokwium od 4 do 8 punktów. Punkty z
ćwiczeń doliczane są na koniec, po uzyskaniu punktów z egzaminu.
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Prawo kościelne i wyznaniowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67c88506d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-cw211, WPA-10.PZ-211

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przekazanie Studentowi podstawowej wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania w Polsce
w wymiarze indywidualnym jednostki i instytucjonalnym (określenie relacji Państwo-Kościół).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 126 / 392

W1

wiedza na temat złożoności polskiego prawa
wyznaniowego. Rozumienie istoty systemów relacji
państwo-kościoły i związki wyznaniowe. Znajomość
cech szczególnych konkordatu jako aktu prawnego
oraz cech ustroju Państwa Miasta Watykan. Orientacja
w zakresie sporów interpretacyjnych na gruncie art.
25 i 53 Konstytucji. Wiedza na temat ochrony cywilnej,
konstytucyjnej i karnej zasady wolności sumienia
i wyznania a także sytuacji majątkowej kościołów
i innych związków wyznaniowych, działalności własnej
i funkcji publicznej kościołów i związków
wyznaniowych, statusu prawnego osoby duchownej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umiejętność krytycznej oceny instytucji polskiego
prawa wyznaniowego, a także przygotowania i analizy
statutu związku wyznaniowego. Umiejętność
interpretacji prawa wyznaniowego i poszukiwania
rozwiązań w sytuacji zderzenia sprzecznych zasad (np.
zasada wolności religijnej dziecka a zasada władzy
rodzicielskiej).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kompetencja społeczna polegająca na dostrzeganiu
wadliwych regulacji i umiejętności wskazania
właściwych rozwiązań.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 99

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
188

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas zajęć poruszana jest problematyka z zakresu polskiego prawa
wyznaniowego oraz elementów wewnętrznego prawa związków wyznaniowych, w
tym Kodeksu prawa kanonicznego. Do szczegółowych zagadnień podejmowanych
na ćwiczeniach należą:
- prawo wyznaniowe a prawo wewnętrzne związku wyznaniowego
- z dziejów prawa kanonicznego
- wpływ prawa kanonicznego na rozwój prawa świeckiego w Europie
średniowiecznej
- osobowość prawna Watykanu i Stolicy Apostolskiej
- relacje Watykan – Stolica Apostolska
- ustrój Watykanu
- konkordat RP z 1993 r. (typ konkordatu, procedura zawarcia, preambuła,
klauzule)
- typologia relacji państwo-kościół
- modelowe relacje (Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Związek Radziecki, PRL)
- gwarancje konstytucyjne zasady swobody sumienia i wyznania (religii) – analiza
pojęcia
- zasada swobody sumienia i wyznania (religii) w konstytucjach z 1921 (1935),
1952 i
1997 r.; teoria i praktyka
- szczegółowa analiza preambuły, artykułu 53 i 25 Konstytucji III Rzeczypospolitej
- rozwinięcie ww. zasady w aktach około-konstytucyjnych w ramach hierarchii
aktów
prawnych
- ochrona ww. zasady w prawie konstytucyjnym, cywilnym i karnym
- osobowość prawna związków wyznaniowych w III RP
- reprezentacja kościelnych osób prawnych
- procedura rejestracji związku wyznaniowego w III RP
- statut związku wyznaniowego
- funkcje publiczne związków wyznaniowych
- działalność własna związków wyznaniowych
- zawarcie małżeństwa w III RP w formie wyznaniowej
- problematyka stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym
- przenikanie się prawa kanonicznego i cywilnego w omawianym zakresie
- sytuacja majątkowa związków wyznaniowych w III RP
- sytuacja prawna osób duchownych w III RP

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Test egzaminacyjny wyświetlany w programie Power Point. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% + 1 (czyli min. 26 punktów) z 50
punktowego testu.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
zaliczenie ćwiczeń w oparciu o obecność; do kolokwium może przystąpić
Student który zaliczył ćwiczenia; punkty z kolokwium doliczane są do
egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w wykładach nie obowiązkowe; warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń.
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Prawo wyborcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbace15.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3305

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z przepisami polskiego prawa wyborczego

C2 Przekazanie wiedzy na temat prawa wyborczego innych państw.

C3 Przedstawienie słuchaczom podobieństw i różnicdotyczących prawa wyborczego współczesnych państw
demokratycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 129 / 392

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna zasady i tryb wyborów w Polsce
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W2 zna instytucje pozwalajace wpłynąć na wynik
wyborczy

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny, kazus

W3 zna podstawowe pojęcia związane z prawem
wyborczym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować odpowiednią procedurę wyborczą

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

kazus

U2
sporzadzić określone dokumenty związane
z przeprowadzeniem wyborów (wnioski, oświadczenia,
zgłoszenia, protesty)

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

kazus

U3 interpretować przepisy prawa wyborczego

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wzięcia udziału w wyborach
PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K2 rozpoczęcia pracy w organach wyborczych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 28

przygotowanie do zajęć 45

rozwiązywanie kazusów 45

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
153

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego (prawo wyborcze, system
wyborczy, demokracja proceduralna, demokracja bezpośrednia i pośrednia),
źródła prawa wyborczego, funkcje wyborów

W3

2. Zasady prawa wyborczego (powszechności, równości, bezpośredniości) W1, W2, U1, K1, K2

3. Zasady prawa wyborczego (tajności głosowania, ustalenia wyników głosowania,
wolnych wyborów) W1, W2, U1, U3, K1, K2

4. Zarządzenie wyborów, okręgi i obwody wyborcze, rejestr i spis wyborców,
głosowanie W1, W3, U1, K1, K2

5. Ustalenie wyników głosowania, weryfikacja ważności wyborów, protesty wyborcze W1, W3, U1, U2, K1, K2

6. Kampania wyborcza, finansowanie wyborów, i kampanii wyborczej W1, W2, W3, U1, U3, K2

7. Organy wyborcze W3, U3, K2

8. Uwarunkowania prawne i socjo-polityczne wyborów. Zjawisko absencji wyborczej,
Instytucjonalne manipulacje w prawie wyborczym W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, kazus Zaliczenie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 20 pytań
(łącznie: 20 pkt) oraz kazusu (5 pkt).
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Problematyka wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbb0945.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3139

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 C1 Przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych aspektów problematyki multikulturalizmu (z uwzględnieniem
płaszczyzny teoretycznej, politycznej i prawnej).

C2 C2 Uświadomienie studentom złożoności i wieloaspektowości wykładanej problematyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
znajomość ewolucji stosunku do Innego na gruncie
kultury zachodniej od starożytności po czasy
nowożytne; umiejętność interpretacji i oceny tegoż
procesu.

PRA_K3_W03 egzamin pisemny

W2 znajomość podstaw antropologii kulturowej oraz
transformacji, jaką przeszła ta dyscyplina. PRA_K3_W03 egzamin pisemny

W3

znajomość źródeł ideowych i podstaw teoretycznych
multikulturalizmu; znajomość argumentów
krytycznych, kierowanych pod adresem teorii
i praktyki wielokulturowości; umiejętność oceny
trafności tychże argumentów.

PRA_K3_W02 egzamin pisemny

W4
wyczulenie na etyczne, prawne i polityczne dylematy
uwikłane w multikulturalizmie; pogłębienie wrażliwości
na różnorodność kulturową.

PRA_K3_W04 egzamin pisemny

W5
znajomość rozwiązań prawnych, przyjętych
w Kanadzie i Australii jako krajach o zadekretowanej
wielokulturowości; ramowa wiedza w zakresie
wybranych aspektów modeli europejskich.

PRA_K3_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 k_U01 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi PRA_K3_U17 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 k_K01 ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich PRA_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do egzaminu 68

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znajomość ewolucji stosunku do Innego na gruncie kultury zachodniej;
umiejętność
interpretacji i oceny tegoż procesu: 1. Wprowadzenie 2. Pojęcie multikulturalizmu
(wielokulturowość jako fakt, jako teoria społeczna i jako typ polityki) 3. Omówienie
stosunku do Innego od starożytności po współczesność

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

2.
Znajomość podstaw antropologii kulturowej oraz transformacji, jaką przeszła ta
dyscyplina: 1. narodziny antropologii kulturowej: ewolucjonizm 2. dyfuzjonizm
i historyzm 2. funkcjonalizm Bronisława Malinowskiego 3. Claude Lévi-Strauss
i strukturalizm 4. poststrukturalizm

U1

3.

Znajomość źródeł ideowych i podstaw teoretycznych multikulturalizmu;
znajomość
argumentów krytycznych, kierowanych pod adresem teorii i praktyki
wielokulturowości; umiejętność oceny trafności tychże argumentów: 1. Źródła
multikulturalizmu: - ideowe: komunitaryzm, marksizm, postmodernizm, feminizm -
polityczne i społeczne: ruch praw obywatelskich lat 60-tych XX wieku; ruch
kontrkultury; antykolonializm; etniczne przebudzenie – przejście od postrzegania
społeczeństwa w kategoriach melting pot do kategorii salad bowl - procesy
demograficzne (wzmożony ruch imigracyjny) - dzieła kanoniczne: Frantz Fanon,
"Wyklęty lud Ziemi" (1961); Edward Said,"Orientalizm" (1978) 2. Prekursorzy
multikulturalizmu: Horace Kallen i „kulturowy pluralizm”, źródło: H. Kallen,
"Culture
and Democracy in the United States" (1924) Michael Novak i „nowa etniczność”,
źródło: M. Novak, "The Rise of Unmeltable Ethnics" (1972) 3. Lata 80-te XX wieku
i ugruntowanie ideału wielokulturowości - Charles Taylor i „polityka uznania”,
źródła:
C. Taylor, "Sources of the Self: The Making of the Modern Identity" (1989),
"Multiculturalism and the Politics of Recognition" (1992) - Will Kymlicka i „polityka
różnicy”, źródła: W. Kymlicka, "Multicultural Citizenship" (1995), "Finding Our
Way"
(1998), "Politics in the Vernacular" (2001) - Iris M. Young i krytyka kulturowego
imperializmu, źródło: I. M. Young, "Justice and the Politics of Difference" (1990) -
Yael
Tamir i idea liberalnego nacjonalizmu, źródło: Y. Tamir, "Liberal Nationalism"
(1993)

W1, U1

4.

Wyczulenie na uwikłane w multikulturalizmie problemy etyczne, prawne i
polityczne;
pogłębienie wrażliwości na różnorodność kulturową: 1. Dylematy etyczne,
polityczne
i prawne multikulturalizmu 2. Krytyka multikulturalizmu jako stanowiska w filozofii
polityki - wybrane źródła: A. Bloom, "The Closing of the American Mind" (1987), M.
Novak, "Unmeltable Ethnics: Politics & Culture in American Life" (1996), Ch.
Joppke
and S. Lukes (eds.), "Multicultural Questions"(1999), B. Barry, "Culture & Equality:
An
Egalitarian Critique of Multiculturalism" (2001)

U1

5.

Znajomość rozwiązań prawnych, przyjętych w Kanadzie i Australii jako krajach
o zadekretowanej wielokulturowości; ramowa wiedza w zakresie wybranych
elementów modeli europejskich: Prezentacja rozwiązań prawnych, przyjętych
w Kanadzie i Australii jako krajach o zadekretowanej wielokulturowości;
omówienia
wybranych aspektów modeli europejskich, źródła: dzieła W. Kymlicki, G. Levey
(ed.),
"Political Theory and Australian Multiculturalism", T. Modood, A. Triandafyllidou
and R.
Zapata-Barrero (eds.), "Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European
Approach" (2006)

U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin testowy; 17 pytań zamkniętych po 2 pkt. każde, 4 pytania do
uzupełnienia po 4 pkt każde, maximum 50 pkt, minimum 26 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych



Sylabusy 135 / 392

Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67c88f331.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3065

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Omówienie podstawowych koncepcji teoretycznych psychologii społecznej, takich jak psychologia poznawcza,
behawioryzm i psychoanaliza, w nawiązaniu do zagadnień prawnych. Jeden z wykładów poświęcony jest
krytycznej analizie dorobku psychologii prawa i jej wkładu do rozwiązywania problemów prawnych.

C2
Zaponanie studentów z zagadnieniami psychospołecznymi niezbędnymi dla zrozumienia procesów tworzenia,
stosowania i przestrzegania prawa (np. dynamika małej grupy społecznej, agresja, uprzedzenia, autorytaryzm,
populizm penalny) oraz podstawymi informacjami przydatnymi w praktyce zawodowej (np. negocjacje, zmiana
postaw, reklama, postawy prospołeczne, skuteczność kar).

C3 Zaprezentowanie studentom krytycznej analizy dorobku psychologii prawa i jej wkładu w rozwiązywanie
problemów prawnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne z zakresu
psychologii społecznej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W2 mechanizmy funkcjonowania relacji międzyludzkich
i własnego działania.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować podstawowe procedury przygotowania
i realizacji badań empirycznych.

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2
dokonać interdyscyplinarnej analizy zagadnień
z zakresu polityki prawa oraz funkcjonowania
administracji publicznej.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uwzględniania w większym zakresie roli czynników
sytuacyjnych i systemowych w ocenie zachowań
i procesów społecznych.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 41

przygotowanie do egzaminu 70

przygotowanie referatu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot i metody psychologii społecznej. W1, U1

2. Behawiorystyczna, psychodynamiczna i poznawcza koncepcja człowieka. W1, W2, K1

3. Postawy i zmiana postaw (postawy a zachowanie, postawy utajone, skuteczność
komunikatu perswazyjnego, komunikaty podprogowe). W2, U2, K1

4. Wpływ społeczny (prawa perswazji, konformizm, posłuszeństwo wobec autorytetu,
hiperuległość). W2, U2, K1

5. Autorytaryzm i populizm penalny. W2, U2, K1

6. Źródła, przejawy i sposoby łagodzenia agresji. W1, W2, K1

7. Zachowanie prospołeczne, empatia, altruizm. W1, W2, K1

8. Grupy społeczne (grupy zadaniowe, syndrom grupowego myślenia). W2, U2, K1

9. Uprzedzenia i stereotypy. W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, 40 minut). Aby
zaliczyć egzamin, należy zdobyć min. 16 punktów z testu. Dodatkowe
punkty można zdobyć na wykładzie poprzez aktywny w nim udział.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Egzekutywa w systemach demokratycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.1558356185.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3068

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 prezentacja rozwiązań konstytucyjnych określających pozycję egzekutywy w demokratycznych systemach
rządów

C2 przegląd struktury egzekutywy w demokratycznych systemach rządów

C3 przedstawienie relacji między naczelnymi organami państwa w obrębie egzekutywy oraz podział zadań
i kompetencji między nimi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 status i rolę ustrojową egzekutywy
w demokratycznych systemach rządów

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny, esej

W2 pozycję konstytucyjną naczelnych organów
egzekutywy w demokratycznych systemach rządów

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny, esej

W3 relacje i procedury między podmiotami tworzącymi
egzekutywę w demokratycznych systemach rządów

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18 egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować zjawiska zachodzące we współczesnych
demokratycznych systemach rządów i interpretować
relacje między podmiotami demokratycznych
systemów rządów

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania informacji i analiz z zakresu
funkcjonowania egzekutywy w demokratycznych
systemach rządów

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

konsultacje 15

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
113

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. modele systemów rządów, i kierunki ich ewolucji W1, U1, K1

2. struktura egzekutywy w demokratycznych systemach rządów, podmioty
egzekutywy i relacje między nimi W1, W2, W3, U1, K1

3. pozycja głowy państwa w demokratycznych systemach rządów oraz jej zadania
i kompetencje W1, W2, U1, K1

4. konstrukcja i powoływanie rządu W1, W2, U1, K1

5. struktura rządu i podział kompetencji w jego ramach W1, W2, W3, U1, K1

6. zasadnicze zadania rządu, proces decyzyjny w ramach egzekutywy W1, W2, W3, U1, K1

7. stanowienie prawa przez organy egzekutywy W1, W3, U1, K1

8. kontrola działalności organów egzekutywy i ich odpowiedzialność W1, W3, U1, K1

9. relacje organów egzekutywy z innymi podmiotami demokratycznych systemów
rządów W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej przedmiot kończy się esejem albo egzaminem pisemnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Socjologia prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbb335c.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-224cw, WPA-10.PZ-224

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z socjologicznym ujęciem procesu działania prawa.

C2 zapoznanie studentów ze współczesnymi procesami dotyczącymi prawa (np. używanie obrazków
w uzasadnieniach sądowych, wizualizacja prawa).

C3 zapoznanie studentów z empirycznymi badaniami prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe terminy, pojęcia i koncepcje stosowane
w naukach społecznych i prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny, esej

W2 złożone relacje pomiędzy prawem i innymi normami
społecznymi (moralnymi, religijnymi, zwyczajowymi). PRA_K3_W03 egzamin pisemny, esej

W3
czynniki (szczególnie związanych z politycznym,
aksjologicznym i przestrzennym wymiarem prawa)
wpływające na racjonalności i skuteczności prawa.

PRA_K3_W02 egzamin pisemny, esej

W4 szanse i ograniczenia empirycznych badań nad
prawem.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 socjologicznie potrzeć na proces działania prawa. PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03 egzamin pisemny, esej

U2
analizować zagadnienia związane z bieżącą polityką
prawa korzystając z instrumentarium nauk
społecznych.

PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17 egzamin pisemny, esej

U3
analizować określony problem społeczny z uwagi
na możliwości i ograniczenia związane
z posługiwaniem się prawem dla jego rozwiązania.

PRA_K3_U04 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosowania różnych narzędzi optymalizacji
komunikowania prawa. PRA_K3_K04 egzamin pisemny, esej

K2 brania pod uwagę rozlicznych, szerokich skutków
decyzji prawnych.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 80

rozwiązywanie zadań problemowych 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
177

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Miejsce i zadania socjologii prawa na tle innych nauk prawnych (trzy paradygmaty
badania prawa, cele socjologii prawa). W1

2. Wielość systemów normatywnych i funkcje prawa (typologizacja różnych narzędzi
podtrzymywania i przywracania porządku, różne rodzaje norm społecznych). W1, W2, U1, U3

3.
Kultura prawna (sposoby rozumienia kultury prawnej, zalety oraz
niebezpieczeństwa związane z posługiwaniem się pojęciem kultury prawnej, lekcje
postkolonializmu – polska kultura prawna).

W1, W2, U2

4.
Aksjologia tworzenia prawa (podstawowe pojęcia realizmu aksjologicznego,
strategie osiągania wartości przez prawo, specyfika prawa jako “narzędzia”
realizacji wartości, model “formalistyczny” i “aksjologiczny” uzasadnienia aktu
tworzenia prawa, instytucja OSR).

W1, W3, U1

5.
Partycypacja publiczna w tworzeniu regulacji przez administrację publiczną
(regulacyjne zadania administracji publicznej, wybrane metody partycypacji
publicznej).

W1, U2, K2

6.
Komunikowanie prawa (socjalizacja prawa a komunikowanie prawa, współczesne
dyskusje nad problematyką ignorantia iuris nocet, źródła wiedzy o normach
prawnych, narzędzia optymalizacji komunikowania prawa, w tym, wizualizacja
prawa).

W1, U2, K1

7.
Świadomość prawa i postawy wobec prawa (rozumienie świadomości prawnej w
tradycji polskiej i amerykańskiej, badania empiryczne nad świadomościom
prawną, klasyfikacja postaw wobec prawa).

W1, U1, K1

8.
Psychospołeczne zjawiska na sali sądowej (ogólna charakterystyka zjawisk i badań
dotyczących sali sądowej, komunikacja niewerbalna, nowe technologie,
architektura sali sądowej).

W1, W3, U1, K1

9.
Procesy decyzyjne sędziów (cechy decyzji stosowania prawa na tle innych decyzji,
przegląd dominujących koncepcji opisujących procesy decyzyjne sędziów,
heurystyki sędziowskie, normatywne modele orzekania sądowego).

W1, W3, U2, K2

10.
Uzasadnienia sądowe (klasyczny i “krytyczny” sposób patrzenia na uzasadnienia
sądowe, przegląd socjologicznych badań uzasadnień sądowych, wykorzystywanie
nietekstualnych elementów w treści uzasadnień, sposoby badania uzasadnień
sądowych).

W1, U2, K1

11.
Socjologia zawodów prawniczych (postrzeganie prawników w społeczeństwie,
stereotypy i uprzedzenia sędziowskie, stres i wypalenie zawodowe w zawodach
prawniczych).

W1, U1, U2, K2

12.
Skuteczność prawa (pojęcie skuteczności i pojęcia pokrewne, skuteczności prawa
a przestrzeganie prawa, różne rozumienia skuteczności: polityczna,
komunikacyjna, psychologiczna, behawioralna, aksjologiczna; prawny efekt
placebo).

W1, W3, U3, K2

13. Proces badawczy (etapy procesu badawczego, ilustracja najważniejszych metod
przy pomocy przykładów konkretnych badań). W1, W4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
esej

Egzamin 1. Egzamin pisemny Na egzaminie pisemnym obowiązuje
materia wykładowa i ćwiczeniowa. Egzamin składa się z dwóch części.
Pierwsza część zawiera test jednokrotnego wyboru składający się z 21
pytań zamkniętych. Druga część zawiera trzy pytania otwarte,
problemowe. Za każdą dobrą odpowiedz na pytanie testowe student
otrzyma 1 punkt. Za dobrą odpowiedz na pytania otwarte, problemowe
student otrzyma od 1 do 3 punktów. Jeżeli chodzi o pytania testowe, to
18 pytań pochodzi z materii wykładowej i 3 z materii ćwiczeniowej (teksty
i materiały omawiane na ćwiczeniach udostępniane są przez PEGAZ UJ).
Jeżeli chodzi o pytania otwarte, to 2 z nich pochodzą z materii
wykładowej i 1 z materii ćwiczeniowej (teksty i materiały omawiane na
ćwiczeniach udostępniane są przez PEGAZ UJ). W sumie można uzyskać
30 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 16
punktów, zgodnie z poniższą punktacją: 2,0 - 0-15 pkt 3,0 - 16-18 pkt 3,5
- 19-21 pkt 4,0 - 22-24 pkt 4,5 - 25-27 pkt 5,0 - 28-30 pkt Do
przedterminu („z konsekwencjami") mogą podchodzić studenci z
zaliczonymi ćwiczeniami. 2. Esej Możliwość zaliczenia przedmiotu przez
napisanie i obronę eseju (7-12 stron, z przypisami i bibliografią) jest
uzależniona od spełnienia warunków do zaliczenia ćwiczeń: (1) uzyskania
minimum 5 plusów za aktywność; (2) wykazania odpowiedniej obecności
na zajęciach ćwiczeniowych (nie można przekroczyć 1 nieobecności na
ćwiczeniach). Student, który uzyskał odpowiednią ilość punktów i chce
pisać esej, musi najpierw skonsultować temat eseju z dr hab. Mateuszem
Stępniem. Aby uzyskać akceptację tematu, należy przesłać nie tylko sam
tytuł, ale także abstrakt na około 250 słów. Temat musi być ostatecznie
zatwierdzony najpóźniej do 31 maja (dopuszczalna jest forma
elektroniczna zatwierdzenia tematu). Eseje muszą dotyczyć materii
wykładowej – warunkiem zaakceptowania propozycji eseju jest
wskazanie, z którym tematem wykładowym łączy się dana problematyka.
W trakcie opracowywania eseju, student może (a nawet powinien)
konsultować się dodatkowo z prowadzącymi ćwiczenia (mailowo bądź w
ramach ich dyżurów). Ostateczny termin oddawania esejów: 15 VI. Po
otrzymaniu od studentów esejów, są one najpierw sprawdzane przez
program antyplagiatowy. Po pozytywnej weryfikacji antyplagiatowej,
prowadzący przedmiot przystępuje do oceny esejów i po ich pozytywnej
ocenie wyznacza terminy w ramach swoich dyżurów na obrony w czasie
czerwcowej sesji egzaminacyjnej. Obrona odbywa się w formie rozmowy
z prowadzącym przedmiot na temat przygotowanego przez studenta
eseju. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i podstawą oceny jest
pozytywna weryfikacja zarówno eseju, jak i jego obrony. Negatywna
ocena eseju i jego obrony skutkuje wpisem 2.0 z danego terminu w
systemie USOS. W takiej sytuacji student może podejść do drugiego
terminu egzaminu w normalnym trybie.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunki zaliczenia ćwiczeń: (1) obecność – dopuszczalne są 2
nieobecności, (2) aktywność – minimum 5 plusów (prowadzący ćwiczenia
przyznaje plusy za aktywność podczas zajęć zgodnie z zasadą „jeden
temat, możliwość uzyskania jednego plusa”). Uczestnicy grup
ćwiczeniowych, którzy zaliczyli ćwiczenia, a w ciągu całego semestru
otrzymali: 5-6 plusów za aktywność otrzymują dodatkowe 4 punkty do
egzaminu przedmiotowego; za 7-8 plusów otrzymują 5 dodatkowych
punktów, a za 9 lub więcej plusów – 6 punktów. Punkty za aktywne
uczestnictwo w ćwiczeniach są doliczane do wyniku z pierwszego
egzaminu, do którego podchodzi dany student, ale niezależnie od tego,
czy z samego testu egzaminacyjnego student uzyskał odpowiednią ilość
punktów do otrzymania oceny pozytywnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbb571a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3072

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przybliżenie idei i wartości społeczeństwa obywatelskiego poprzez wskazanie dróg i środków świadomego
i efektywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym oraz partycypacji obywatelskiej w procesach
decyzyjnych.

C2
Omówienie najważniejszych prawa i obowiązków obywateli w państwie i społeczeństwie, procedur podejmowania
decyzji politycznych i rozstrzygnięć w sprawach publicznych w społeczeństwie obywatelskim oraz zagadnień
związane z kontrolą społeczną, statusem formalno-prawnym NGO’s, podstawami prawnymi działania trzeciego
sektora i formami ich partnerstwa z podmiotami publicznymi, zwłaszcza samorządem terytorialnym.

C3 Zapoznanie z formami i przebiegiem procesów konsultacyjnych w procesie decyzyjnym w sferze publicznej
i w ramach oceny skutków regulacji oraz z metodami rozwiązywania konfliktów pomiędzy władzą a obywatelem.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znajomość różnych koncepcji i form uczestnictwa
obywateli w życiu publicznym oraz partycypacji
obywatelskiej w procesach decyzyjnych w sferze
publicznej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

W2
znajomość praw i obowiązki obywateli w państwie
i społeczeństwie oraz procedury podejmowania decyzji
politycznych i rozstrzygnięć w sprawach publicznych
w społeczeństwie obywatelskim

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

W3
znajomość i poprawna interpretacja zasad organizacji
oraz działania podmiotów obywatelskich w sferze
publicznej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W4

znajomość form i procesów konsultacyjnych
w procesie decyzyjnym w sferze publicznej oraz
sposobów podejmowania inicjatyw obywatelskich
i rozwiązywania konfliktów pomiędzy władzą
a obywatelem.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W5
umiejętność identyfikacji problemów związanych
z funkcjonowaniem sfery publicznej od strony faktów
społecznych dotyczących administracji i ich ocen.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W6
wiedza na temat uwarunkowań partycypacji
politycznej i publicznej oraz efektywnego angażowania
się w procesy społeczne w tym zakresie,

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikacja modeli i form uczestnictwa obywateli
w życiu publicznym oraz ich cech charakterystycznych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2
uzasadnienie miejsca oraz roli społeczeństwa
obywatelskiego i sfery obywatelskiej
w demokratycznym państwie prawnym na tle różnych
koncepcji obywatelstwa i demokracji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U3
wskazanie podstaw prawnych i pozaprawnych
partycypacji podmiotów spoza administracji
w publicznych procesach decyzyjnych.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
umiejętność podejmowania inicjatyw obywatelskich
w sferze publicznej i angażowania się w publiczne
procesy decyzyjne.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2
zdolność dokonywania samodzielnej oceny
efektywności i jakości partycypacji obywatelskiej
i społecznej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 36

przygotowanie do egzaminu 24

konsultacje 8

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego: teoretyczne problemy
społeczeństwa obywatelskiego (model liberalny a model republikański) W1, W5, W6, U1, U2, K2

2.
Koncepcja demokracji partycypacyjnej jako politycznego kontekstu społeczeństwa
obywatelskiego oraz pozycja jednostki w państwie i prawie: obowiązki obywateli i
standardy praw chronionych.

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
K2

3.
Partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy publicznej i uczestnictwo w
wykonywaniu administracji: Inicjatywy obywatelskie i partnerstwo publiczno-
prywatne.

W1, W2, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, K1, K2

4. Obywatel a zasady demokratycznego państwa prawnego i obywatel jako podmiot
społeczeństwa obywatelskiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

5. Zasady jawności i otwartości w administracji a idea społeczeństwa
informacyjnego. W1, W2, W5, U2, U3, K2
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6. Procedury podejmowania decyzji politycznych w społeczeństwie obywatelskim
(wybory, referendum, konsultacje społeczne, ocena skutków regulacji i inne)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Charakterystyka wybranych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego (modele
historyczne i współczesne, m.in. demokratyczna obywatelskość okresu polis, ideał
republikański obywatela Rzymu, społeczeństwa obywatelskie w cywilizacji
łacińskiej, modele klasyczne, postindustrialne i współczesne - Arystoteles,
Th.Hobbes, A.Smith, J-J.Rousseau, H.Spencer, G.Hillery, G.H.Mead, R.S Lynd,
W.L.Warner, F.Koneczny, R.Dahrendorf, E.Abramowski, A.Gramsci, J.Kuroń,
J.Habermas, F.Fukuyama).

W1, W2, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, K2

8. Społeczeństwo obywatelskie a społeczeństwo polityczne (model liberalny i jego
antycypacje: M.Duverger, R.Dahl, B.Barber, A.Lijphardt, B.Ackermann)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K2

9. Partycypacja polityczna a partycypacja publiczna i idea społeczeństwa bez
państwa politycznego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

10.
Społeczeństwo obywatelskie w kategoriach dualizmu System-Lebenswelt (wg.
J.Habermasa) jako przykład poszukiwań nowego paradygmatu krytycznej teorii
społeczeństwa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Alternatywnie: przygotowanie wypowiedzi pisemnej (w formie eseju) na
zadany temat lub przystąpienie do testu wielokrotnego wyboru, z
elementami casusu, składającego się z 21 pytań. Za każdą w pełni
poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. zaliczenie od 11 punktów.
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Współczesna filozofia liberalna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67caa1f25.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3091

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem dyskusji w obrębie współczesnej filozofii liberalnej oraz z
argumentami krytycznymi, formułowanymi z pozycji stanowisk, które są względem niej opozycyjne (w tym:
komunitaryzmu, libertarianizmu i feminizmu).

C2 Uświadomienie studentom wpływu, jaki wywiera zajmowane stanowisko w obszarze filozofii politycznej i moralnej
na dyskurs teoretyczno- i filozoficznoprawny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość najbardziej wpływowych koncepcji
liberalnych koncepcji społeczno-ekonomicznych
(autorstwa F.A. Hayeka, Poppera, J. Rawlsa, I. Berlina,
J. Raza, J. Graya), wywierających dominujący wpływ na
współczesny dyskurs polityczno- i filozoficznoprawny

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W2
znajomość argumentacji krytycznej, kierowanej pod
adresem współczesnej myśli liberalnej (formułowanej
szczególnie z pozycji komunitaryzu i libertarianizmu)
i umiejętność oceny trafności tychże argumentów

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W3 absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę
i funkcjonowanie demokracji liberalnej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

W4 absolwent rozpoznaje wpływ polityczno-społecznych
koncepcji na wizję państwa i prawa

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W5
znajomość implikacji pluralizmu etycznego w sferze
życia społecznego; uświadomienie sobie
odpowiedzialności wiążącej się z wykonywaniem
zawodu prawnika

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu
do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uwzględniania konsekwencji indywidualnych
i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

przygotowanie do egzaminu 107

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 13

uczestnictwo w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znajomość najbardziej wpływowych koncepcji liberalnych koncepcji
społecznoekonomicznych
(autorstwa F.A. Hayeka, Poppera, J. Rawlsa, I. Berlina, J. Raza, J.
Graya), wywierających dominujący wpływ na współczesny dyskurs politycznoi
filozoficznoprawny: 1. Wprowadzenie a. dwa przeciwstawne stanowiska
we współczesnej myśli liberalnej i dwie opozycyjne wizje przyszłości: Francis
Fukuyama i triumfalistyczna teza o końcu historii oraz John Gray i krytyka liberalnego
uniwersalizmu; źródła: F. Fukuyama: The End of History and the Last Man, 1991; J.
Gray: Two Faces of Liberalism, 2000; Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other
Animals, 2002; Al Quaeda and What It Means to Be Modern, 2003 b. tradycja
liberalna: krótki rys historyczny c. pojęcie liberalizmu: próby zdefiniowania; literatura:
B. i M. Sobolewscy: Myśl Polityczna XIX i XX w. : Liberalizm, 1978; J. Gray, Liberalism,
1978; J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, 1994 d. teza o wielości liberalizmów 2.
Friedrich Hayek i epistemologiczny argument za liberalizmem a. życie i twórczość b.
system społeczno-ekonomiczny Hayeka – wybrane zagadnienia [m.in. krytyka
gospodarki planowej i państwa dobrobytu, idea wiedzy rozproszonej i argumentacja
za wolnym rynkiem, ewolucjonizm i koncepcja spontanicznego ładu, krytyka
konstruktywizmu, koncepcja sprawiedliwości komutatywnej, doktryna rządów prawa];
źródła: F. Hayek, The Road to Serfdom, 1994; The Constitution of Liberty, 1960;
Studies in Philosophy, Politics and Economics, 1967; New Studies in Philosophy,
Politics, Economics and the History of Ideas, 1978; Law, Legislation and Liberty, 1973,
1976, 1979 c. krytyka doktryny Hayeka [m.in. R. Hamowy, C. Bay, R. Legutko, W.
Sadurski] 3. Idea społeczeństwa otwartego K. Poppera a. życie i twórczość b. krótkie
wprowadzenie do filozofii nauki Poppera: jedność metody c. wybrane zagadnienia
z filozofii społecznej Poppera: m.in. pojęcie i krytyka historycyzmu, intelektualne
źródła totalitaryzmu [systemy filozoficzne Platona, Arystotelesa, Hegla, Marksa], idea
społeczeństwa otwartego, koncepcja cząstkowej inżynierii społecznej; źródła: K.
Popper, The Poverty of Historicism,1957; Postscript After Twenty Years to The Logic of
Scientific Discovery, 1959; The Open Society and Its Enemies, 1945 d. krytyka
doktryny Hayeka [m.in. R. Hamowy, C. Bay, R. Legutko, W. Sadurski] 4. John Rawls
i liberalna teoria sprawiedliwości dystrybutywnej a. życie i twórczość b. „wczesny”
i „późny” Rawls; źródła: J. Rawls, ‘Justice as Fairness’,1967; A Theory of Justice, 1971;
Political Liberalism,1993; The Law of Peoples, 1999 c. zarys teorii sprawiedliwości:
sprawiedliwość jako bezstronność, idea społeczeństwa dobrze ułożonego, sześć
warunków położenia pierwotnego, dwie zasady sprawiedliwości w trzech kolejnych
sformułowaniach, strategia maksyminu d. krytyka koncepcji Rawlsa [m.in. C. Fried, B.
Barry, M. Kaplan, W. Kymlicka, C. Macpherson] e. narodziny komunitaryzmu
i libertarianizmu jako pokłosie A Theory of Justice; argumenty krytyczne, formułowane
z obu tych opozycyjnych stanowisk 5. Isaiah Berlin i narodziny pluralistycznego
liberalizmu a. życie i twórczość b. zarys doktryny wolności: dwa pojęcia wolności,
krytyka koncepcji wolności pozytywnej: metafizyka racjonalistyczna, teza
o szczególnej podatności „wolności do” na wypaczenia; źródło: I. Berlin, Liberty, 2002
c. pluralizm etyczny jako podłoże koncepcji liberalnej Berlina: problem wzajemnej
relacji pomiędzy pluralizmem i liberalizmem, źródła: I. Berlin, The Crooked Timber of
Humanity,1990; The Roots of Romanticism, 1999; The Power of Ideas, 2000; Liberty,
2002; Political Ideas in the Romantic Age, 2006; wraz z Beatą Polanowską-Sygulską,
Unfinished Dialogue, 2006 d. krytyka doktryny Berlina [m.in. M. Cohen, McCallum, C.
Taylor, C. Macpherson, M. Sandel, L. Strauss, G. Crowder] 6. Zarys dwóch
późniejszych wersji pluralistycznego liberalizmu a. Joseph Raz i perfekcjonistyczny
ideał autonomii; źródła: J. Raz, The Morality of Freedom, 1986; Ethics in the Public
Domain, 1994; Engaging Reason, 2000; Value, Respect and Attachment, 2001; The
Practice of Value, 2003 b. John Gray i ideał modus vivendi; źródła: J. Gray, Isaiah
Berlin, 1995; Enlightenment’s Wake, 1995; Two Faces of Liberalism, 2000; Heresies,
2004 c. argumenty krytyczne [m.in. G. Crowder, R. Legutko, T. Eagleton]

W1, W2, W3, W4, U1, K1
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2.

Znajomość argumentacji krytycznej, kierowanej pod adresem współczesnej myśli
liberalnej (formułowanej szczególnie z pozycji komunitaryzmu i libertarianizmu) i
umiejętność oceny trafności tychże argumentów: - krytyka doktryny Hayeka [m.in. R.
Hamowy, C. Bay, R. Legutko, W. Sadurski] - krytyka doktryny Hayeka [m.in. R.
Hamowy, C. Bay, R. Legutko, W. Sadurski] - krytyka koncepcji Rawlsa [m.in. C. Fried,
B. Barry, M. Kaplan, W. Kymlicka, C. Macpherson] - krytyka doktryny Berlina [m.in. M.
Cohen, McCallum, C. Taylor, C. Macpherson, M. Sandel, L. Strauss, G. Crowder] -
Krytyka koncepcji Raza [m. in. J. Gray] - krytyka koncepcji Graya [m.in. G. Crowder, R.
Legutko, T. Eagleton]

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

3.
Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie demokracji liberalnej:
dzięki prezentacji, analizie i krytyce poglądów Hayeka, Poppera, Rawlsa, Berlina, Raza
i Graya student zdobywa wiedzę w zakresu wyróżnionej treści programowej

W1, W3, U1, K1

4.
Absolwent rozpoznaje wpływ polityczno-społecznych koncepcji na wizję państwa
i prawa: dzięki prezentacji, analizie i krytyce poglądów Hayeka, Poppera, Rawlsa,
Berlina, Raza i Graya student zdobywa wiedzę w zakresu wyróżnionej treści
programowej

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.
Znajomość implikacji pluralizmu etycznego w sferze życia społecznego;
uświadomienie sobie odpowiedzialności wiążącej się z wykonywaniem zawodu
prawnika: dzięki prezentacji, analizie i krytyce poglądów Berlina, Raza i Graya student
zdobywa wiedzę w zakresu wyróżnionej treści programowej

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin testowo-opisowy; 11 pytań zamkniętych z wykładu (po 2 pkt), 7
pytań do uzupełnienia z wykładu (po 3 pkt), 1 pytanie opisowe z lektury
(max 7 pkt); maximum: 50 pkt, minimum: 26 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Współczesna myśl socjologiczno-prawna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cf23026.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3312

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć (przedmiot obejmuje tylko wykłady) jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi współczesnymi
socjologicznymi koncepcjami i teoriami prawa (na tle ich historycznego kontekstu i genezy).

C2
Przez szczegółowe omówienia socjologicznych koncepcji i teorii prawa, ilustrowane ich przykładowymi
zastosowaniami, zajęcia realizują także cel wyrobienia umiejętności socjologicznego i krytycznego spojrzenia
na aktualne zjawiska społeczno-prawne, ich wielokryterialnej ewaluacji, a także oceniania i formułowania (na
podstawie zaprezentowanych koncepcji i teorii) praktycznych dyrektyw dotyczących tych zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najistotniejsze współczesne koncepcje i teorie
socjologiczno-prawne, ich kontekst i związki
z historycznie wcześniejszymi koncepcjami i teoriami
społecznymi oraz socjologiczno-prawnymi, a także ich
relacje do innych dyscyplin, zwłaszcza ogólnych nauk
prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18

egzamin

W2

najważniejsze implikacje dla analiz prawa i instytucji
prawnych (opisywania i wyjaśniania ich oraz
ewentualnego prognozowania ich stanu i działań)
wynikające z poszczególnych koncepcji i teorii
socjologiczno-prawnych, zwłaszcza, w oparciu
o wiedzę na temat czynników wpływających
na funkcjonowanie prawa i instytucji prawnych,
zakładanych na gruncie danych stanowisk.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18

egzamin

W3
jakie konkretne metody i techniki badań
socjologicznych do analiz prawa i instytucji prawnych
są zakładane w ramach poszczególnych koncepcji
i teorii socjologiczno-prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W15

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
krytycznie analizować funkcjonowanie prawa
i instytucji prawnych oraz wybranych zjawisk życia
społecznego z perspektywy różnych koncepcji i teorii
socjologiczno-prawnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin

U2

wykorzystać ustalenia różnych koncepcji i teorii
socjologiczno-prawnych do identyfikowania,
uzasadniania i oceniania możliwych scenariuszy
optymalizacji funkcjonowania prawa i instytucji
prawnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego rozwijania i stosowania refleksyjnego,
wspartego osiągnięciami myśli socjologiczno-prawnej,
wrażliwego społecznie podejścia do różnorodnych
aktualnych zjawisk społeczno-prawnych, podczas
realizowania roli studenta, obywatela i kształcącego
się prawnika oraz w relacjach z innymi podmiotami.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 28

przygotowanie do zajęć 7

przygotowanie do egzaminu 112

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Na wykładzie analizowane są stanowiska: • wyjaśniające zjawiska prawne przez
ponadjednostkowe struktury i ich funkcje (np. funkcjonalizm i teorie systemowe,
m.in. Niklas Luhmann czy koncepcja komunikacyjna Jürgena Habermasa);

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. • odwołujące się do działań poszczególnych jednostek (np. koncepcje działań
społecznych i sprawstwa, m.in. Bruno Latour); W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.
• akcentujące rolę prawa jako instrumentu władzy reprodukującego stosunki
podporządkowania (nie tylko w ujęciu amerykańskich podejść krytycznych do
prawa, np. krytyki feministycznej, rasowej czy queer’owej prawa, ale także
europejskich, np. Pierre’a Bourdieu czy Michela Foucault);

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. • ujmujące prawo jako wynik spontanicznych oddolnych procesów społecznych
(np. koncepcje pluralizmu prawnego, m.in. Brian Z. Tamanaha). W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Krytyczne omówienia różnych współczesnych socjologicznych podejść do prawa
są uzupełniane prezentacją ich kontekstu i genezy (np. w przypadku koncepcji
komunikacyjnej Jürgena Habermasa, kontekstem wymagającym omówienia jest
m.in. socjologia Maxa Webera czy Émile’a Durkheima; w przypadku europejskich
podejść krytycznych, kontekstem jest myśl Karola Marksa; a w przypadku
koncepcji systemowych/funkcjonalnych, osiągnięcia Bronisława Malinowskiego i
Talcotta Parsonsa), postulowanych przez nie metod badania prawa oraz
zilustrowane przykładami zastosowania ich do analizy konkretnych problemów
społeczno-prawnych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków



Sylabusy 157 / 392

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin

Standardowa forma egzaminu: Egzamin pisemny z materii wykładowej -
test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań (po cztery
alternatywne odpowiedzi). W sumie można uzyskać 20 punktów (za każde
pytanie testowe student może uzyskać 0 albo 1 punkt). Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 11 punktów, zgodnie z
poniższą punktacją: • 2,0 (ndst) - 0-10 pkt • 3,0 (dst) - 11-12 pkt • 3,5
(dst+) - 13-14 pkt • 4,0 (db) - 15-16 pkt • 4,5 (db+) - 17-18 pkt • 5,0
(bdb) - 19-20 pkt. Istnieje możliwość zdawania egzaminu z materii
wykładowej w formie egzaminu ustnego – odpowiedź ustna na 3 pytania.
Osoba egzaminowana losuje z listy pytań 3 pytania, na które będzie
odpowiadała. Lista pytań jest udostępniana uczestnikom zajęć drogą
elektroniczną najpóźniej na trzy tygodnie przed pierwszym
egzaminem/przedterminem. By zdawać egzamin w formie ustnej, student
musi wykazać odpowiednią częstotliwość udziału w zajęciach
wykładowych (minimum obecność na 5 wykładach niestacjonarnych – dla
studentów niestacjonarnych) i zaangażowanie w interaktywnych
fragmentach wykładów. W związku z tym, udział i zaangażowanie w
wykładach będą odnotowywane. Forma egzaminu poprawkowego musi
odpowiadać formie pierwszego egzaminu (np. jeśli student spełnił warunki
dopuszczenia do egzaminu ustnego i przystępuje do niego, to ewentualny
egzamin poprawkowy takiego studenta również będzie w formie ustnej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 158 / 392

Logika dla prawników
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.320.5cac67cb81bf7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-102cw, WPA-10.PZ-102

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wyrobienie podstawowych kompetencji logicznych praz umiejętności analizy tekstu
prawnego lub dogmatycznego. Wykład obejmuje problematykę pojęcia i funkcji języka, składni logicznej,
semantyki nazw i zdań, przejawów wieloznaczności w języku naturalnym i prawnym, teorii definicji, teorii
podziału logicznego, teorii relacji, podstaw logiki modalnej i deontycznej oraz zasadniczych pojęć metodologii
nauk, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych. Ćwiczenia obejmują klasyczny rachunek zdań (metoda
zerojedynkowa oraz założeniowa) i teorię zdań kategorycznych (wnioskowanie z kwadratu logicznego,
przekształcenia zdań kategorycznych, sylogizm kategoryczny)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 159 / 392

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
status nauk prawnych na tle innych nauk społecznych,
w szczególności w zakresie swoistości metodologicznej
nauk prawnych

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2
podstawowe pojęcia z zakresu metodologii nauk
społecznych i nauk prawnych, a w tym sposoby
tworzenia, definiowania, klasyfikacji i typologii
tekstowych oraz pozatekstowych pojęć prawniczych

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

metody prawnicze: dotyczące analizy tekstu
prawnego, wnioskowań i argumentacji prawniczej,
a w szczególności podstawowe prawa logiki (klasyczny
rachunek zdań, teoria zdań kategorycznych), oraz
zagadnień semantycznych

PRA_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
formułować i prezentować problemy badawcze,
a w szczególności poprawnie zadawać pytania oraz
analizować uzasadnienia twierdzeń

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U2
dokonać połączenia wiedzy prawniczej z wiedzą
z innych dyscyplin naukowych poprzez umiejętność
zastosowania metod analizy językowej i logicznej
w odniesieniu do zagadnień prawoznawstwa

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji w sposób zgodny z regułami
logiki praktycznej

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K09 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 80

rozwiązywanie zadań 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
242

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i działy logiki U2

2. Podstawy logicznej teorii języka. W2, W3, U2

3. Język klasycznego rachunku zdań, prawa logiczne W3, U1, K1

4. Teoria nazw. Wieloznaczność, nieostrość, otwarta tekstowość; stosunki zakresowe W2, W3, U1, K1

5. Podział logiczny, klasyfikacje i typologie W2, K1

6. Definicje W1, W2, U1, U2, K1

7. Teoria relacji W2, U2

8. Logika modalna i logika deontyczna W2, W3, U2, K1

9. Logika pytań W3, U1, K1

10. Metodologia nauk – podziały nauk, uzasadnianie twierdzeń W1, U1, U2

11. Elementy logiki klasycznej: wnioskowania z kwadratu logicznego, przekształceń
zdań kategorycznych oraz sylogizmu kategorycznego W3, K1

12. Dedukcja naturalna i dowody założeniowe W3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny uzyskanie 12 pkt na egzaminie (na 21 pkt możliwych)

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo cywilne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33C0.5cab068421bec.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-100cw, WPA-10.PZ-100

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 56, ćwiczenia: 42

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 56, ćwiczenia: 42

Liczba
punktów ECTS
22.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 osiągnięcie efektu w postaci znajomości przez studenta podstawowej terminologii, systematyki i instytucji prawa
cywilnego.

C2 osiągnięcie efektu w postaci umiejętności identyfikowania przez studenta podstawowych problemów prawnych
prawa cywilnego oraz opanowania metody subsumpcji stanu faktycznego pod normę prawną.

C3 osiągnięcie efektu w postaci posiadania przez studenta wiedzy o wpływie prawa unijnego na polskie prawo
cywilne.

C4
osiągnięcie efektu w postaci nabycia przez studenta świadomości zmienności norm prawnych oraz potrzeby
uzupełniania wiedzy o nich, a także świadomości, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika;

C5
osiągnięcie efektu w postaci nabycia przez studenta świadomości potrzeby podejmowania ciągłych działań na
rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie oraz świadomości wpływu decyzji i działań
prawnika na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących prawo

C6 osiągnięcie efektu w postaci znajomości przez studenta znaczenia i funkcji systemu prawa cywilnego w
przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych.

C7
osiągnięcie efektu w postaci znajomości przez studenta szczegółowych zagadnień w obrębie prawa cywilnego
oraz znajomości metod prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji, podstawowych metod uzyskiwania
niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, profesjonalnych narzędzi dla zdobywania
informacji prawniczych.

C8 osiągnięcie efektu w postaci poznania orzecznictwa Sądu Najwyższego i innych sądów w zakresie prawa
cywilnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię, systematykę i instytucje
prawa cywilnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W12 egzamin pisemny

W2
orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów
w zakresie prawa cywilnego oraz sposoby
uzasadniania rozstrzygnięć prawniczych w powyższym
zakresie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę o wpływie prawa unijnego
na polskie prawo cywilne

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W4 student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W5
student ma świadomość, jakie konsekwencje
indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06 egzamin pisemny

W6
znaczenie i funkcje systemu prawa cywilnego
w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów
społecznych.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny
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W7 szczegółowe zagadnienia w obrębie prawa cywilnego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W8
metody prawnicze – analiza, argumentacja
i interpretacja oraz zna podstawowe metody
uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej
analizy zjawisk prawnych.

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W9 profesjonalnych narzędzi dla zdobywania informacji
prawniczych.

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować podstawowe problemy prawne prawa
cywilnego oraz zastosować metodę subsumpcji.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2 uzasadnić rozstrzygnięcia prawnicze z zakresu prawa
cywilnego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3 korzystać z profesjonalnych narzędzi dla zdobywania
informacji prawniczych.

PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przestrzegania norm etycznych wypływających
z regulacji cywilnoprawnych i zasad współżycia
społecznego

PRA_K3_K02 egzamin pisemny

K2 uzupełniania wiedzy o zmieniających się normach
prawnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K3 podejmowania decyzji jako prawnik i ponoszenia ich
indywidualnych i społecznych konsekwencji

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

K4 podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania
poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie. PRA_K3_K04 egzamin pisemny

K5
student jest gotowy do podejmowania decyzji i działań
jako prawnik mających wpływ na społeczną ocenę
prawa oraz instytucji stosujących prawo

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 56
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ćwiczenia 42

rozwiązywanie kazusów 30

konsultacje 7

analiza aktów normatywnych 30

analiza orzecznictwa 30

przygotowanie do zajęć 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
275

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
98

ECTS
3.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 56

ćwiczenia 42

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do egzaminu 72

rozwiązywanie kazusów 30

analiza aktów normatywnych 20

analiza orzecznictwa 20

przygotowanie do zajęć 25

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
275

ECTS
22.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
98

ECTS
3.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Część ogólna prawa cywilnego - pojęcie zdolności prawnej, zdolności do czynności
prawnych i czynności prawnej, problematyka zawarcia umowy, wad oświadczenia
woli, formy czynności prawnych, pełnomocnictwa, przedawnienia roszczeń i
prekluzji.

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, W9, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

2.
Prawo zobowiązań - przedmiotem wykładu są przede wszystkim źródła
zobowiązania (wynikające z czynności prawnej i z ustawy – bezpodstawne
wzbogacenie, delikty), a następnie kwestie wykonania i naruszenia zobowiązania.
Analizowana jest problematyka wybranych umów szczegółowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

3. Prawo rzeczowe - pojęcie własności, nabycie własności i jej ochrona, użytkowania
wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych a także posiadania.

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, W9, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.
Prawo rodzinne - omawiane są zagadnienia osobowego i majątkowego prawa
małżeńskiego, stosunki między rodzicami i dziećmi i inne prawa i obowiązki
wynikające z pokrewieństwa. Omawiane są również kwestie przysposobienia,
opieki i kurateli.

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, W9, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

5.

Prawo spadkowe - omawiane są podstawowe pojęcia prawa, spadkowego
(dziedziczenie, spadek, rozrządzenie), różne tytuły powołania do dziedziczenia,
szczegółowo analizowane są poszczególne formy testamentowe, reguły
odnoszące się do powołania spadkobiercy i inne rozrządzenia testamentowe, w
szczególności: zapis zwykły, zapis windykacyjny i polecenie, analizowane jest
przyjęcie i odrzucenie spadku, roszczenia o zachowek, odpowiedzialność za długi
spadkowe, dział spadku i umowy dotyczące spadków, a także ochrona
spadkobiercy.

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, W9, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

6. Zagadnienia uregulowane w ustawach szczególnych, w tym problematyka
własności lokali, hipoteki, zastawu rejestrowego, ochrony praw konsumenta.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.

Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w
badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny (część testowa i kazusowa)
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
obecności i zaliczenie rozwiązania przynajmniej trzech kazusów
zaliczeniowych (kolokwia). Zaliczenie ćwiczeń umożliwia uzyskanie
dodatkowych punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie I roku studiów
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Prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33C0.5cac67c8a85ab.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-106cw, WPA-10.PZ-106

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest znajomość części ogólnej prawa administracyjnego, zapoznanie się ze strukturą
i mechanizmem działania administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także ze strukturą
i mechanizmem działania sądów administracyjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe założenia teoretyczne prawa
administracyjnego i podstawowe regulacje
prawnoadministracyjne. Posiada znajomość źródeł
prawa administracyjnego, zna strukturę administracji
publicznej - rządowej i samorządowej oraz wzajemnie
powiązania między jej organami (zwłaszcza
zagadnienia nadzoru, kierownictwa, kontroli
i zwierzchnictwa, jest zaznajomiony z teorią i z historią
samorządu terytorialnego i z zasadą decentralizacji,
potrafi klasyfikować i rozróżniać formy działania
administracji, opanował i rozumie teorię aktu
administracyjnego, mechanizm jego powstawania,
zagadnienie uznania administracyjnego i trwałości
aktu administracyjnego w czasie, zna konstrukcję
działań dwustronnych administracji publicznej, zna
konstrukcję i mechanizm działania sądownictwa
administracyjnego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować administracyjne teksty prawne
i dokonywać ich wykładni, redagować decyzje
administracyjne, odwołania i skargi do sądu
administracyjnego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

propagowania wiedzy o administracji publicznej
i o prawie administracyjnym, uczestniczenia
w działalności stowarzyszeń i organizacji
współpracujących z organami administracji publicznej
różnych szczebli.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
42

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 246

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
288

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definiowanie administracji i prawa administracyjnego, źródła prawa
administracyjnego, struktura administracji publicznej, nadzór, formy działania
administracji publicznej, akt administracyjny, mechanizm powstawania aktu
administracyjnego, trwałość aktu administracyjnego, dwustronne formy działania
administracji, sądownictwo adminiostracyjne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
egzamin pisemny albo egzamin ustny dla osób mających z ćwiczeń ocenę
bardzo dobrą, dla cudzoziemców i dla osób posiadających zgodę
kierownika Katedry

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
zaliczenie ćwiczeń na ocenę powoduje dodanie punktów na egzaminie wg.
następującej zasady: dst - 1 pkt, db - 2 pkt, bdb - 3 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 171 / 392

Prawo karne (materialne)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33C0.5cac67cbe028c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-109cw, WPA-10.PZ-109

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ewolucję zasad odpowiedzialności karnej w toku
rozwoju cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju nauki prawa karnego w Polsce od okresu
międzywojennego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W2 funkcje i aksjologiczne podstawy prawa karnego
w demokratycznym państwie prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W3 strukturę przestępstwa wyrażoną w kodeksie karnym. PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09 egzamin pisemny

W4 system kar, środków karnych, środków
zabezpieczających oraz innych środków penalnych.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować w procesie stosowania prawa
aksjologiczne podstawy prawa karnego
w demokratycznym państwie prawa.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U2
zastosować w odniesieniu do różnych stanów
faktycznych poszczególne elementy struktury
przestępstwa.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin pisemny

U3 praktycznie aplikować w konkretnym układzie
procesowym system środków reakcji karnej.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzupełniania wiedzy w dziedzinie prawa karnego
materialnego mając świadomość zmienności regulacji.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K2

podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z organami postępowania karnego,
rozumiejąc znaczenie przypisania konkretnej osobie
odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz
ponoszenia przez nią konsekwencji skazania.

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 100
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konsultacje 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
202

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
122

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ogólne zasady odpowiedzialności karnej
Nauka o ustawie karnej
- Wykladnia prawa karnego
- Konstytucyjne podstawy prawa karnego
- Zasady odpowiedzialności karnej
- struktura przestępstwa
- nauka o karze
Nauka o ustawie
- Historia prawa karnego
- Konstytucyjne problemy prawa karnego
- Nauka o przestępstwie
- Struktura przestępstwa
- Czyn
- Sprzeczność z porządkiem prawnym
- Okoliczności wyłączające bezprawność
- Karalność czynu
- Karygodność
- Wina
- Nauka o karze
- Teoria kary
- Funkcje kary
- Środki probacyjne
- Środki zabezpieczające
- Środki karne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 4, Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny składający się z trzech części: 1. test wielokrotnego
wyboru (20 pytań). 2. rozwiązanie kazusu. 3. rozwiązanie zadań
argumentacyjnych.

ćwiczenia Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
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Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cb8e8ba.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest dogłębne zapoznanie się studentów z wybranymi zagadnieniami prawa prywatnego
w perspektywie rozwoju historycznego w ujęciu prawno-porównawczym oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy
do pogłębienia umiejętności pracy analityczno - interpretacyjnej w warunkach zmienności materiału
normatywnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna podstawy prawa porównawczego i europejskiej
tradycji prawnej PRA_K3_W19 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługuje się źródłami, analizuje i wyciąga wnioski
w zakresie zmian podstawowych instytucji prawa

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U15 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie projektu 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza źródeł historycznych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
133

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie historyczne. Prawo rzymskie, ius commune, współczesne rodziny
prawa. Rzymska tradycja prawa prywatnego W1

2. Modele podejścia do prawa prywatnego: kodyfikacja. W1

3. Prawotwórcza działalność sądownictwa systemu common law w zakresie prawa
prywatnego. W1

4. Prawo publiczne i prawo prywatne – wpływy i interakcje na prawo prywatne W1, U1

5. Źródła zobowiązań w perspektywie systemów prawa prywatnego W1, U1

6. Trwałość zobowiązania w perspektywie wymogów zgodności z bonos mores w
ujęciu porównawczym W1, U1

7. Od rzymskiej własności do współczesnego kształtu uprawnienia W1, U1

8. Władanie a używanie. Przyszłość prawa własności W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Dla studentów programu Erasmus możliwy egzamin pisemny w zależności
od wymagań macierzystej uczelni

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego. Zaliczone prawo rzymskie lub cywilne (nie dotyczy programu Erasmus)
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Courtroom Drama
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cf9437a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3284

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przeprowadzenie analizy oraz refleksji nad potocznym obrazem prawnika, prawa oraz wymiaru
sprawiedliwości w różnych dziełach literackich, teatralnych i filmowych. Uczestnicy kursu będą rozpoznawali
stereotypy związane ze sposobem działania prawników oraz dokonywali oceny tego, na ile one są uprawnione,
sprawiedliwe, a także jakie są przyczyny ich powstania. Zabiegi te mają uwrażliwić przyszłych prawników
na kontekst społeczny profesji, którą będą wykonywać. Niezależnie od tego uczestnicy kursu będą mieli okazję
zapoznać się z klasycznymi dziełami gatunku „courtroom drama”, oceniając je zarówno z prawniczej, jak
i krytyczno-estetycznej strony. Analizowane będą dzieła pochodzące z różnych kultur prawnych, co pozwoli
na zarówno bardziej szczegółowe dyskusje prawno-porównawcze, jak i bardziej ogólne rozważania na temat
politycznych i kulturowych uwarunkowań instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedza o historycznych instytucjach prawnych
i formach ich przedstawienia w literaturze / tetarze /
filmie.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

wiedza o teoretycznych (filozoficznych,
światopoglądowych) i praktycznych czynnikach
wpływających na rozstrzyganie wybranych sporów
prawnych. Świadomość dalekosiężnych społecznych,
politycznych, kulturowych konsekwencji danych
rozstrzygnięć sporów. Znajomość treści pojęcia
„sprawiedliwości społecznej”.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03 egzamin pisemny

W3

znajomość najważniejszych dzieł literackich,
teatralnych i filmowych poświęconych sporom
sądowym; znajomość historii i podstawowych cech
gatunku filmowych dramatów sądowych, w tym zasad
kompozycji/konstrukcji takich dramatów.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W4

rozumienie pojęcia narracji, dramatu sądowego,
a także pojęć literaturoznawczych, teatrologicznych,
estetycznych czy filmoznawczych, koniecznych
do prowadzenia analizy dzieł literackich, dramatów
teatralnych i filmów, stanowiących tzw. „dramaty
sądowe”.

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zdolność do krytycznej analizy postępowania
bohaterów fikcyjnych, w szczególności z moralnego
i prawnego punktu widzenia. Zdolność do oceny
moralnej wartości wybranych instytucji prawnych
(prawa materialnego i prawa procesowego), których
stosowanie ma znaczenie dla losu bohaterów.
Wrażliwość na „zło prawne”, wynikające z wadliwego
urządzenia instytucji prawnych lub ich
bezrefleksyjnego stosowania. Znajomość faktycznych
czynników / zdarzeń / faktów, które stanowiły
inspiracje dla wybranych dzieł fikcyjnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

umiejętność przedstawienia struktury(analizy) i 
dogłębnego uzasadnienia filozoficznego argumentów
i opisów przedstawianych przez strony, sąd i narratora
w analizowanych dramatach sądowych. Zdolność
do samodzielnego prowadzenia tego rodzaju
narracji/argumentacji

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
prezentacja

U3 umiejętność rzetelnego referowania problemów
i oceniania argumentów PRA_K3_U18 egzamin pisemny

U4

znajomość technik retorycznych (perswazyjnych)
stosowanych w praktyce na salach sądowych
w różnych systemach prawnych; świadomość
„aktorskich” elementów obecnych w pracy prawnika
(gł. przed sądem); znajomość technik budowania
konsensusu przez ławę przysięgłych,; znajomość
czynników psychologicznych wpływających
na podejmowanie decyzji przez sąd i ławę przysięgłych

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:



Sylabusy 180 / 392

K1 świadomość roli jaką odgrywają dramaty sądowe
w kształtowaniu potocznego obrazu prawnika.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 28

przeprowadzenie badań literaturowych 45

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze strukturą, znaczeniem i przykładami gatunku literackiego, teatralnego i filmowego jakim jest
„dramat sądowy” (lub „kryminał sądowy”). Studenci zapoznają się najpierw z podstawowymi założeniami i teorią gatunku (z filozoficznego,
literackiego, estetycznego i filmoznawczego punktu widzenia). Następnie poznają i krytycznie omówią wybrane klasyczne dzieła gatunku.
Wiele z proponowanych w trakcie kursu dzieł zostało zainspirowanych procesami stanowiącymi causes célèbres swoich czasów.
Dzieła omawiane w br. akademickim zostaną wybrane z następującej listy (przy zachowaniu zdroworozsądkowych proporcji między
dziełami literackim, teatralnymi i filmowymi):
- Dzieła literackie (niektóre posiadają swoje ekranizacje filmowe*).
- Harper Lee, To Kill a Mockingbird (Zabić drozda; także ekranizacja R. Mulligana z 1962 roku) *
- Sofokles, Król Edyp (choć nie ma tam procesu, to ten dramat będzie przedmiotem zainteresowania z uwagi na rolę chóru: ten stanowi
swoistą „ławę przysięgłych” protagonisty, a zarazem sędziego, wyjaśniającego naturę sprawiedliwości.
- Albert Camus, Obcy (opowiadanie, przedstawienie prawa oraz wymiaru sprawiedliwości z perspektywy osoby, która odrzuca
reprezentowane przez prawo wartości)
- Franz Kafka, Proces (klasyka)
- Truman Capote Z zimną krwią (historia zabójstwa oraz procesu dotyczącego tego zabójstwa w stanie Kansas; też film w reżyserii
Richarda Brooksa)
- Książki Johna Grishama (np. Klient, Ława przysięgłych, Zaklinacz deszczu)*

- Dzieła teatralne (niektóre posiadają swoje ekranizacje filmowe*).
- Ayn Rand Night of January 16th (sztuka, w której werdykt ławy przysięgłych zastępuje werdykt zgromadzonej na przedstawieniu
publiczności)
- Arthur Miller, The Crucible (sztuka o “polowaniu na czarownice” i masowej histerii towarzyszącej działaniom komisji MacCarthy’ego w
latach 50-tych XX wieku; oczywista analogia do procesów czarownic z Salem).
- Dramaty Szekspirowskie takie jak The Merchant of Venice (Kupiec wenecki, prawdopodobnie pierwszy wybitny dramat sądowy) czy
Measure for Measure (Miarka za miarkę). *
- A. Christie, The Witness for the Prosecution (Świadek oskarżenia), krótka sztuka noir z 1953 (kilka adaptacji filmowych, w tym
najsłynniejsza B. Wildera z 1957 roku)*
- Herman Wouk, The Caine Mutiny Court-Martial z 1953 (dwuaktowa sztuka obrazująca proces załogi statku USS Caine oskarżonej o bunt)
- The Man in the Glass Booth (sztuka i film inspirowane procesem Adolfa Eichmanna; w trakcie procesu tożsamość oskarżonego o bycie
nazistowskim oprawcą Arthura Goldmana staje się coraz bardziej niejasna, może on bowiem być nie oprawcą, ale żydem, który przetrwał
Zagładę).

- Dzieła filmowe/telewizyjne
- Krótki film o zabijaniu (1987), reż. K. Kieślowski (najlepszy polski dramat sądowy).
- Sprawa Gorgonowej (1977) reż. Janusz Majewski (film przedstawiający jedną z najbardziej medialnych spraw karnych okresu
międzywojennego, ze szczególnym naciskiem na proces).
- Męczeństwo Joanny d’Arc (La Passion de Jeanne d'Arc) (1928), reż. Carl Theodor Dreyer (historia procesu Joanny d’Arc; klasyka kina
niemego).
- Twelve Angry Men (12 gniewnych ludzi) scen. R. Rose , reż. S. Lumet, 1957 (Słynna historia 12-osobwej ławy przysięgłych deliberującej
nad skazaniem podejrzanego o morderstwo 18-latka. Film ujawnia nie tylko znaczenie czynników psychologicznych dla podejmowania tego
typu decyzji, ale także przedstawia rożne techniki budowania konsensusu przez zróżnicowaną charakterologicznie grupę.)
- Inherit the Wind (Kto sieje wiatr), na podst. sztuki J. Lawrence’a i R.E. Lee, reż. S. Kramer, 1960 (Historia inspirowana tzw. małpim
procesem z 1925, dotyczącym nauczania teorii ewolucji w szkołach; w centrum problem demarkacji teorii naukowych od
pseudonaukowych).
- Judgment at Nurmemberg (Sąd w Norymberdze), reż. S. Kramer, 1961 (słynna ekranizacja trzeciego procesu norymberskiego, tzw.
„procesu prawników”: procesu członków hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości oskarżanych o zbrodnie przeciwko ludzkości).
- A Man for All Seasons (Oto jest głowa zdrajcy), scen. F. Bolt, reż. F. Zinnermann, 1966 (opowieść o procesie Tomasza Morusa, w
kontekście jego konfliktu z Henrykiem VII Tudorem).
- Anatomy of a Murder (Anatomia morderstwa), na podst. powieści autrorstwa sędziego J. D. Voelkera (Michigan Supreme Court), reż. O.
Preminger, 1959 (fabuła oparta na faktach procesu o morderstwo z 1952, w którym Voelker był obrońcą; jest to pierwszy mainstreamowy
film hollywoodzki obrazujący elementy przemoc seksualnej i gwałtu; zdaniem niektórych to „najczystszy dramat sądowy jaki kiedykolwiek
zrobiono”).
- A Few Good Men (Ludzie honoru), scen. A. Sorkin, red. R. Seiner, 1992. (proces żołnierzy oskarżonych o zamordowanie żołnierza w bazie
w Guantanamo)
- Chicago, reż. R. Marshall, (filmowa adaptacja musicalu B. Fosse z 1975 roku; fabuła oparta jest na faktycznych procesach Belvy Gaertner
i Beulah Sheriff Annan, którzy w 1924 roku bezlitośnie zamordowali swoich małżonków i ich kochanków; był to jeden z najsłynniejszych
procesów amerykańskiej Ery Jazzu).
- Prawda, 1960, reż. Henri-Georges Clouzot (proces o morderstwo jest tłem dla ukazania młodych dorosłych, próbujących uwolnić się z
konserwatywnych okowów)
- A Cry in the Dark (proces rodziców oskarżonych o spowodowanie śmierci 9 tygodniowej córki, którą zagryzł pies dingo w trakcie
kempingu w Ayers Rock w Australii; oparte na rzeczywistym procesie z 1980 roku)
- The Verdict (Werdykt), reż. S. Lumet, 1982 (mający złą passę i popadający w alkoholizm adwokat otrzymuje do prowadzenia sprawę
kobiety, która zapadła na śpiączkę w wyniku błędu lekarskiego; aby wygrać w sądzie musi jednak wygrać najpierw z samym sobą).
- My Cousin Vinny (Mój kuzyn Vinny), reż. J. Lynn,1992 (w centrum uwagi postać niedoświadczonego, ale niekonwencjonalnego adwokata).
- …And Justice for All (..i sprawiedliwość dla wszystkich), reż. N. Jewinson, 1979 (w centrum uwagi postać niedoświadczonego adwokata,
który musi uporać się z serią niezwykle trudnych spraw).
- Let Him Have It, reż. P. Medak, 1991 (historia rzeczywistego procesu brytyjskiego szesnastolatka Dereka Bentleya oskarżonego o
morderstwo policjanta; sprawa ta stanowiła cause célèbre w Wielkiej Brytanii lat 40 ub. wieku; Bentley, stracony w 1953 roku, został
pośmiertnie rehabilitowany w 1993 roku).
- W imię ojca (1993), reż. Jim Sheridan (Bohater niesłusznie skazany na dożywocie za udział w rzekomym zamachu bombowym walczy o
wolność wraz z ojcem i reprezentującą rodzinę prawniczką).
- Erin Brokovich (2000), reż. S. Soderbergh (samotna matka toczy przed sądem walkę z wielką korporacją o największe odszkodowanie w
historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości)
- Czas zabijania, 1996, reż J. Schumacher (historia procesu czarnoskórego mieszkańca stanu Missisipi, który samodzielnie wymierzył
sprawiedliwość gwałcicielom i mordercom jego dziesięcioletniej córki).
- Druga Prawda (1990), reż. Barbet Schroeder (Claus von Bülow trafia do więzienia za usiłowanie zabójstwa żony, ale twierdzi, że jest
niewinny. Reprezentuje go inny prawnik, Alan Dershowitz).
- Morderstwo pierwszego stopnia (1995), reż. Marc Rocco (Przebywający w izolatce w Alcatraz Henry staje się szaleńcem i mordercą. W
trakcie procesu obrona próbuje wykazać, że częściową odpowiedzialność za to ponosi dyrekcja więzienia.)
- Żebro Adama (1949), reż. George Cukor (opowieść o procesie, w którym oskarżycielem jest mąż, a obrońcą żona).
- JFK (1991), reż. Oliver Stone (historia nowoorleańskiego prokuratora, który prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na JFK).
- Sprawa Kramerów (1979), reż. Robert Benton (batalia o prawa rodzicielskie).
- Primal Fear (Lęk pierwotny), (1996), reż. Gregory Hoblit (historia procesu młodego chłopaka oskarżonego o zamordowanie miejscowego
arcybiskupa, z perspektywy broniącego go prawnika).
- The Accused (Oskarżeni) 1988, reż. Jonathan Kaplan (rekonstrukcja rzeczywistego procesu o gwałt, w którym z pokrzywdzonej
dziewczyny robi się winowajczynię)
- Philadelphia, (1993), reż. Jonathan Demme (chory na AIDS prawnik walczy o odszkodowanie z kancelarią, która go zwolniła)

W trakcie zajęć analizie poddane zostaną także fragmenty sądowych seriali telewizyjnych (takich jak np. American Crime Story (OJ
Simpson), The Good Wife, Suits, Better Call Saul, Law & Order, How to Get Away with Murder, Perry Mason, Matlock, Reasonable Doubts,
Owen Marshall czy Boston Legal;). Osobnemu krótkiemu omówieniu poddany zostanie fenomen takich popularnych prawniczych
programów telewizyjnych – tzw. court shows – jak „Judge Judy” (czy polska wersja – “Sędzia Anna Maria Wesołowska”).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza dramatów, filmów, seriali telewizyjnych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Egzamin ma formę odręcznie pisanego eseju w języku angielskim
na zadany temat. Max. 21 punktów. Skala: 21-19 BDB 17-18 DB+
16-17 DB 15 DST+ 12-14 DST 0-11 NDST Bonusy do oceny
egzaminacyjnej (gdy min. 12 pkt): 1) Wzorowa prezentacja na
zajęciach: +1 (cała ocena w górę) 2) Wzorowy język angielski: +
0,5 (pół oceny w górę) 3) Wzorowy styl: +0,5 (pół oceny w górę) 4)
Aktywność na zajęciach: + 1 (cała ocena w górę)
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Freedom of Conscience and Religion in Poland in the Background of
Selected European Countries (20th-21st Centuries)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67d04a4b0.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest prezentacja głównych zagadnień dotyczących wolności sumienia i wyznania w Polsce na tle
wybranych krajów europejskich w XX i XXI wieku. Wykład koncentruje się na ewolucji regulacji krajowych
i międzynarodowych w dziedzinie prawa człowieka (wolność sumienia i religii) oraz relacji państwo-Kościół.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
regulacje dotyczące wolności sumienia i wyznania
w wybranych krajach europejskich po I wojnie
światowej.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

W2

współczesne zagadnienia dotyczące wolności religijnej
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, m.in. w zakresie spraw: małżeństwo,
ochrona uczuć religijnych, prawo pracy, recepcja
prawa kościelnego w prawie państwa, status
duchownych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W3
potrafi wskazać główne cechy relacji między
państwem a Kościołami w krajach totalitarnych
(faszyzm, nazizm, komunizm).

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyjaśnić główne zmiany w regulacjach
międzynarodowych w XX i XXI wieku dotyczące
wolności religijnej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kooperacyjny
model stosunków państwo-kościół został przyjęty
w większości krajów europejskich, w tym w Polsce.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

wykorzystać wiedzę w rozwiązywaniu problemów
dotyczących wolności religijnej w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, m.in.
w zakresie spraw: małżeństwo, ochrona uczuć
religijnych, prawo pracy, recepcja prawa kościelnego
w prawie państwa, status duchownych.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 63

analiza aktów normatywnych 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wolność sumienia i religii: doświadczenia z przeszłości w „nowej Europie” po I
wojnie światowej; religia w krajach totalitarnych: faszyzm, nazizm, komunizm W1, W3

2. Wolność sumienia i religii po II wojnie światowej: ustawodawstwo
międzynarodowe U1

3. Popularność modelu współpracy państwa i Kościołów po 1945/1989 r. U2

4. Współczesny polski model współpracy państwa i Kościołów i innych związków
wyznaniowych U2

5. Modele relacji między państwem i Kościołami a prawo prywatne: małżeństwo W2

6. Modele relacji między państwem i Kościołami a prawo karne: ochrona wolności
religijnej W2, U3

7. Wolność wyznania w polskiej Konstytucji w świetle międzynarodowych
standardów U1

8. Kościoły i ich osobowość prawna - wyznaniowe osoby prawne w Europie W2, U3

9. Wolność wyznania i prawo pracy - regulacje polskie i międzynarodowe W2, U3

10. Status duchownych - specjalne prawa i obowiązki W2, U3

11. Wybrane współczesne problemy wolności religii w Polsce w świetle wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W2, U3

12. Środki prawne dotyczące ochrony wolności sumienia i religii W2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny zdany egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu "Prawo kościelne i wyznaniowe" oraz zaliczony I rok studiów (nie dotyczy studentów
zagranicznych - uczestników międzynarodowych programów wymian).
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Introduction to Comparative Law
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cb9b58a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3233

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studentki i studenci zapoznają się z głównymi celami i funkcjami prawa porównawczego oraz poszczególnymi
zagadnieniami współczesnych systemów prawa prywatnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie funkcjonowanie prawa porównawczego
i europejskiej tradycji prawnej

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19 egzamin ustny



Sylabusy 187 / 392

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać porównań w zakresie
funkcjonowania systemów prawa prywatnego
w Europie

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do funkcjonowania w zmiennym
otoczeniu normatywnym i socjologicznym

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przeprowadzenie badań literaturowych 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
146

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komparatystyka prawnicza - główne cele i funkcje. Wybrane sprawy i zagadnienia W1, U1

2. Wprowadzenie historyczne. Prawo rzymskie, ius commune, współczesne rodziny
prawne W1, U1

3. Swoboda umów - zagadnienia prawno-porównawcze W1, U1, K1

4. Prawo cywilne w służbie prawa międzynarodowego publicznego U1

5. Kupujący a konsument. Prawo prywatne w cieniu prawa publicznego W1, U1, K1

6. Czy Kanał La Manche ma tysiąc mil? Kodeks a prawo precedensu U1

7. Moralność, prawo pozytywne, prawo naturalne. Zagadnienia prawno-porównawcze U1, K1
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8. Dziedziczenie w ujęciu porównawczym W1, U1, K1

9. Nadużycie prawa w perspektywie prawa porównawczego W1, U1, K1

10. Prawo własności w ujęciach różnych rodzin prawa W1, U1

11. Analiza wybranych spraw W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Możliwy egzamin pisemny dla studentów Erasmus

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego
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Kryminalistyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cbf1668.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-204

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów-przyszłych sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów
umiejętności przeprowadzania i oceny dowodów w procesie sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem dowodów
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zagadnienia prawne oraz sposoby prowadzenia
czynności procesowo-kryminalistycznych.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2 metodologię nauk sądowych. PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzać wybrane czynności procesowo-
kryminalistyczne.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U2 oceniać wartość i poprawność przeprowadzenia
dowodów naukowych i nienaukowych.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do ćwiczeń 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

rozwiązywanie zadań problemowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryminalistyka jako nauka. Paradygmaty kryminalistyki. W1, W2

2. Przestępczość i jej zmiany (dynamika, wykrywalność). W2

3. Oględziny. W1, U1
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4. Pobieranie materiału porównawczego (indywidualne i masowe). W1, W2

5. Kryminalistyczne bazy danych. W1, W2

6. Biegły i ekspertyza – status prawny. W1, W2

7.
Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne: wariograficzna, osmologiczna,
daktyloskopijna, antropologiczna, mechanoskopijna, traseologiczna, broni palnej,
pisma ręcznego i dokumentów, alkohologiczna.

W1, U1, U2

8. Eksperyment (naukowy, procesowy, rzeczoznawczy). W1, U1

9. Okazanie. W1, U1, U2

10. Przesłuchanie podejrzanego. Podstęp i prowokacja. Tortury. W1, U1

11. Przesłuchanie świadka. W1

12. Szczególne formy przesłuchania (konfrontacja, przesłuchanie dziecka, osoby: w
podeszłym wieku, zaburzonej psychicznie, w ciężkim stanie zdrowia). W1

13. Niekonwencjonalne metody śledcze (narkoanaliza, hipnoza, radiestezja,
jasnowidztwo). W2, U2

14. Pomyłki sądowe. W2, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, film (metoda eksponująca)

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin testowy (pytania wielokrotnego wyboru), z pytaniami
wymagającymi uzupełnienia + zadanie praktyczne: opis odcisku palca
(typ wzoru, delta(y), 5 minucji). Maksymalna liczba punktów: 35; czas: 30
minut. Dodatkowe punkty do egzaminu za ocenę z ćwiczeń: (ocena 5,0 – 4
pkt; 4,5 – 3 pkt; 4,0 – 2 pkt; 3,5 – 1 pkt).

ćwiczenia zaliczenie
Kolokwium testowe z pytaniami wymagającymi uzupełnienia, kolokwium z
odcisku palca. Uczestnictwo w zajęciach. Dodatkowo punktowana
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
do egzaminu z przedmiotu: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń z kryminalistyki
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Kryminologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc00fa2.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-cw205, WPA-10.PZ-205

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z kryminologią jako nauką społeczną o teoretycznym i empirycznym charakterze

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi koncepcjami kryminologii kierunkami badań
we współczesnej kryminologii

C3 Zapoznanie studentów z problemami i zagadnieniami pomiaru przestępczości jako zjawiska: interpretacja
oficjalnych statystyk przestępczości oraz wyników oraz wyników badań wiktymizacyjnych.

C4
Uświadomienie słuchaczom roli i znaczenia teoretycznej i empirycznej wiedzy o osobie sprawcy przestępstwa,
ofierze przestępstwa i zjawiska przestępczości gromadzonej przez nauki społeczne dla zagadnień tworzenia
i stosowania prawa karnego i innych środków społecznej reakcji na przestępczość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia współczesnej kryminologii w ich
relacji do nauk społecznych oraz nauk prawnych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W2

indywidualne i społeczne mechanizmy rządzące
zachowaniem człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem mechanizmów rządzących
naruszaniem norm społecznych w rozmaitych ujęciach
teoretycznych na gruncie współczesnej kryminologii.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W3

podstawowe zasady interpretacji danych
statystycznych dotyczących rozmiarów, nasilenia,
dynamiki i struktury przestępczości w Polsce,
w Europie i na świecie oraz ich konsekwencji dla
problematyki tworzenia i stosowania prawa.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W4

interpretacja danych empirycznych uzyskiwanych
we współczesnych badaniach kryminologicznych,
przede wszystkim w badaniach o charakterze
wiktymizacyjnym, problematyki strachu i lęku przed
przestępczością oraz w zakresie społecznych postaw
wobec przestępczości.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W5

zasady interpretacji współczesnych koncepcji
kryminologicznych dotyczących podstawowych
mechanizmów rządzących procesami społecznej
reakcji na przestępczość, uwarunkowań tej reakcji
warunków jej efektywności oraz ewentualnych efektów
ubocznych różnych form tej reakcji w kontekście
podstawowych zagadnień współczesnej polityki
kryminalnej.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Analizować i interpretować dane zawarte w statystyce
policyjnej, sądowej i penitencjarnej oraz
wykorzystywać te dane do analizy rozmiarów
nasilenia, dynamiki i struktury przestępczości
ujawnionej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U2

Analizować i interpretować dane uzyskane
w badaniach self-report i badaniach wiktymizacyjnych,
konfrontować te dane z danymi oficjalnych statystyk
i wyciągać wnioski co do rozmiarów, nasilenia,
dynamiki i struktury przestępczości.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny
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U3
Stosować podstawowe kategorie pojęciowe dotyczące
etiologii, zachowania przestępczego do interpretacji
genezy indywidualnych zachowań sprawców
przestępstw.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U4
Stosować podstawowe kategorie pojęciowe dotyczące
analizy socjologicznej zjawiska przestępczości i jej
etiologii do opisu i wyjaśniania stanu i ewolucji
przestępczości jako zjawiska społecznego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U5
Stosować podstawowe kategorie pojęciowe
współczesnej wiktymologii do analizy pozycji ofiary
przestępstwa we współczesnym systemie wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U6

Stosować podstawowe kategorie pojęciowe nurtu
reakcji społecznej we współczesnej kryminologii
do analizy i oceny mechanizmów i tendencji
kryminalizacyjnych we współczesnych
społeczeństwach.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

przygotowanie referatu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
176

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryminologia jako dyscyplina wiedzy. W1, W2, U3, U4

2. Podstawowe paradygmaty współczesnej kryminologii: kryminologia klasyczna i
neoklasyczna, kryminologia pozytywistyczna, kryminologia krytyczna W1, W2, U3, U4

3.
Pomiar przestępczości we współczesnej kryminologii, oficjalne statystyki
przestępczości oraz metody badań empirycznych: badania self-report, badania
wiktymizacyjne.

W1, W3, W4, U1, U2

4.
Podstawowe koncepcje etiologii przestępczości we współczesnej kryminologii:
teorie biologiczne, psychologiczne, socjologiczne: paradygmat rodzajów ludzi,
paradygmat rodzajów otoczenia.

W1, W2, W4, U3, U4

5.
Ofiara przestępstwa we współczesnych badaniach kryminologicznych: lęk i strach
przed przestępczością oraz społeczne postawy wobec przestępczości - implikacje
dla zagadnień tworzenia i stosowania prawa.

W1, W2, W4, U4, U5

6.
Społeczna reakcja na przestępczość i mechanizmy kontroli społecznej
przestępczości: ujęcie penologiczne, ujęcie socjologiczne: implikacje dla
zagadnień tworzenia i stosowania prawa

W1, W4, W5, U6

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Uzyskanie minimum 24 pkt z egzaminu testowego obejmującego 40 pytań
z wariantowymi odpowiedziami jednokrotnego wyboru zawierające także
kazusy wymagające interpretacji w kategoriach kryminologicznych.
Uzyskane punkty przeliczane na oceny regulaminowe wg skali: 24-29 pkt
= dst, 30-31 pkt = +dst, 32-35 pkt= db, 36-37 pkt = +db, 38-40 pkt =
bdb

ćwiczenia
Ćwiczenia jako pomocnicza forma zajęć - obecność na zajęciach oraz
zaliczenie pisemnego kolokwium z którego można uzyskać od 2 do 5
punktów doliczanych do punktacji egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dla studentów II-V roku studiów
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Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc03845.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3016

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi etiologii i fenomenologii
przestępczości gospodarczej.

C2
Zapoznanie studentów z problematyką sprawców, ofiar oraz pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi,
w tym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz podmiotów zbiorowych jako pokrzywdzonych
przestępstwami gospodarczymi.

C3 Zapoznanie studentów z nowymi rodzajami przestępczości gospodarczej (wyłudzenia zwrotu podatku VAT
z wykorzystaniem tzw. karuzel podatkowych, oszustwa z wykorzystaniem piramid finansowych)

C4 Zapoznanie studentów z karnymi i pozakarnymi metodami i środkami zwalczani i zapobiegania przestępczości
gospodarczej oraz ograniczeniami skuteczności zwalczania tej przestępczości.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
powiązania między warunkami społeczno-
ekonomicznymi o rodzajami przestępczości
gospodarczej

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

W2 student zna czynniki wpływające na etiologię
przestępczości gospodarczej

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W3 student zna rodzaje przestępczości gospodarczej oraz
jej obraz, w tym dynamikę zmian

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W4 student zna problematykę sprawców przestępstw
gospodarczych

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W5 student zna problematykę pokrzywdzonych oraz ofiar
przestępstw gospodarczych

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W6 student zna podstawowe koncepcje teoretyczne
dotyczące przestępczości gospodarczej.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W7 student zna metody zapobiegania i zwalczania
przestępczości gospodarczej.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować dane statystyczne dotyczące rozmiarów
i dynamiki przestępczości gospodarczej,
w szczególności potrafi wskazać przyczyny zmian jakie
zachodzą w obrębie tych miar przestępczości,

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2
opisać poszczególne rodzaje przestępczości
gospodarczej z perspektywy podstawowych koncepcji
teoretycznych odnoszących się do tego rodzaju
przestępczości.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21
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uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym W1, W6, W7, U1

2. Cechy charakterystyczne przestępczości gospodarczej. Definiowanie zjawiska
zorientowane na czyn. Definiowanie zjawiska zorientowane na sprawcę. W3, W4, W6, U2

3. Koncepcja "white-collar-crime" E.H. Sutherlanda. Koncepcja "trójkąta oszustw" D.
Cresseya. W6, U2

4. Makro- i mikrospołeczne czynniki w zakresie etiologii przestępczości gospodarczej. W1, W2, W4, U1

5. Struktura, dynamika i nasilenie przestępczości gospodarczej w Polsce W3, U1

6. Sprawcy przestępstw gospodarczych, ich charakterystyka na tle sprawców
przestętw pospolitych. W4, U2

7. Ofiary i pokrzywdzeni przestępstwami gospodarczym. Wiktymizacja uczestników
obrotu gospodarczego. W5, U1

8. Poszczególne rodzaje przestępczości gospodarczej. Oszustwa karuzelowe,
piramidy finansowe, pranie brudnych pieniędzy. W3, U1

9. Przestępczość przedsiębiorstw i koncepcje jej zwalczania. W3, W7, U2

10.
zapobieganie przestępczości gospodarczej. Osobowe i rzeczowe środki
zapobiegania przestępczości gospodarczej. Karne i pozakarne środki zwalczania
przestępczości gospodarczej.

W7, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie na podstawie egzaminu w formie testu wyboru składającego się
z 30 pytań z wariantowymi odpowiedziami. Student wybiera prawidłową
odpowiedź w oparciu o uzyskaną wiedzę oraz umiejętności analizy
zjawiska przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Pytania zawierają
także kazusy wymagające interpretacji w kategoriach kryminologicznych.
Do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 18 pkt.
Maksymalna liczba punktów wynosi 30 pkt. Skala ocen: 18-19= dst,
20-21=+dst, 22-23=db, 23-24=+db, 25-26=+db, 27-30=bdb.
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Kultury prawne Azji i Afryki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc067d1.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3128

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z metodologicznymi podstawami badania kultur prawnych

C2 uświadomienie słuchaczom znaczenia czynników kulturowych w działaniu prawa

C3 zapoznanie studentów z podstawowymi procesami dotyczącymi prawa mającymi miejsce we współczesnej Azji
i Afryce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 metody, cele i ograniczenia porównawczych badań
nad prawem (zwłaszcza w kontekście kulturowym).

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W2 złożone, wzajemne relacje pomiędzy prawem
a kulturą.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W3

najważniejsze, wybrane niezachodnie kultury prawne
(m.in islamska, chińska), co obejmuje nie tylko
podstawową wiedzę o cechach obowiązujących
regulacji prawnych, ale także o ich podłożu
filozoficznym, społecznym, historycznym
i kulturowym.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie interpretować procesy zachodzące
w analizowanych kulturach prawnych (np. problem
praw człowieka w Chinach, bankowość islamska).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04

egzamin pisemny

U2 samodzielnie oceniać możliwości i ograniczenia
stosowania tzw. transplantów prawnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania na rzecz ochrony praw człowieka również
w odniesieniu do niezachodniego kręgu kulturowego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

analiza aktów normatywnych 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 50

analiza orzecznictwa 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Po co oraz jak badać inne kultury prawne? W1

2.

Islamska kultura prawna:

- powstanie i historyczny rozwój prawa islamskiego (5 etapów).

- założenia tzw. szariatu i źródła fiqh (Koran, sunna, qiyas, igma).

- klasyczne szkoły prawnicze (hanaficka, malikicka, szaficka, hanbalicka,
"szyicka").

- reformy prawne w świecie islamskim w XIX i XX wieku (recepcje praw
zachodnich, ustawodawstwo inspirowane treścią objawiania)

- założenia i zasady tzw. islamskiej bankowości.

- regulacje dotyczące mahr w klasycznym islamskim prawie rodzinnym, prawie
pozytywnym współczesnych wybranych państw islamskich; trzy modele stosunku
względem mahr w orzecznictwie sądów zachodnich.

- tzw. Trybunały Szariackie w Wielkiej Brytanii jako przykład współczesnej
dynamiki prawa islamskiego.

- problematyka tzw. islamskiego konstytucjonalizmu.

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Chińska kultura prawna:

-spór pomiędzy konfucjanizmem i legizmem o rolę prawa w budowaniu dobrze
urządzonego społeczeństwa.

-cechy klasycznego dynastycznego prawa chińskiego (221 BC - 1911 AC) w
zestawieniu z prawem europejskim.

-zarys rozwoju współczesnego prawa chińskiego (legislacja; sądownictwo; zawody
prawnicze).

-prawa człowieka w Chinach.

-problematyka konstytucjonalizmu konfucjańskiego.

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru; uzyskanie min. 51% prawidłowych odpowiedzi
prowadzi do zaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów
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Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc0a959.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3193

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy wybranych zagadnień z zakresu prawnej problematyki ochrony środowiska w procesie
inwestycyjnym

C2 Przekazie wiedzy z zakresu teoretycznoprawnych zagadnień ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym

C3 Wykształcenie umiejętności interpretacji i stosowania przepisów regulujących zagadnienia ochrony środowiska
w procesie inwestycyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
źródła polskiego prawa ochrony środowiska i jego
miejsce prawa ochrony środowiska w systemie prawa
polskiego

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15 kazus, esej

W2 podstawowe instytucje, zasady i pojęcia ochrony
środowiska w procesie inwestycyjnym PRA_K3_W12 kazus, esej

W3
procesy stosowania prawa oraz metody prawnicze
wykorzystywane (argumentacja, interpretacja) w tych
procesach

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W14 kazus, esej

W4 sytuację prawną jednostek w prawa ochrony
środowiska, w szczególności ich praw i obowiązków PRA_K3_W06 kazus, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

identyfikować i interpretować omawiane przepisy
polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska oraz
dokonać klasyfikacji prawnej analizowanego stanu
faktycznego,z którym mają być łączone określone
konsekwencje prawne

PRA_K3_U08 kazus, esej

U2
dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego oraz
podjąć decyzje o konsekwencjach prawnych danego
stanu faktycznego i je uzasadnić

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11 kazus, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02 kazus, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie referatu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Inwestycje budowlane i proces inwestycyjno-budowlany; pojęcie i podział
inwestycji (inwestycje wymagające pozwolenia na budowę albo zgłoszenia
właściwemu organowi; inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
inwestycje celu publicznego; proces inwestycyjno-budowlany; struktura procesu
inwestycyjno-budowlanego (faza planowania; projektowania; realizacji i oddania
do użytkowania inwestycji budowlanej)

W1, W2, W3, U1

2.

Wymagania prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym;
ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym; ograniczenia w
korzystaniu z gruntów rolnych i leśnych (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; decyzja o
wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej); ograniczenia praw do
nieruchomości związane z obszarami specjalnymi (tworzenie obszarów
specjalnych; rodzaje nakazów i zakazów obowiązujących na obszarach
specjalnych; wymagania prawa ochrony środowiska w stosunku do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko; postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko oraz na obszar Natura
2000; decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

W1, W2, W4, U1, U2, K1

3.

Zasada uwzględniania interesu publicznego (interesu społecznego) w procesie
inwestycyjno-budowlanym (pojęcie interesu publicznego/interesu społecznego) w
aspekcie wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym;
klauzula generalna dobra wspólnego w prawie administracyjnym i w prawie
ochrony środowiska; interes publiczny (interes społeczny) a interes indywidualny
w procesie inwestycyjno-budowlanym)

W2, W3, W4, U1, U2, K1

4. Udział społeczeństwa w procedurach z zakresu ochrony środowiska W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

5. Znaczenie form ochrony przyrody w procesie inwestycyjno-budowlanym W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

6. Procedura administracyjna i sądowoadministarcyjna a proces inwestycyjno-
budowlany

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, esej
Zaliczenie przedmiotu w formie: pracy pisemnej na temat uzgodniony
indywidualnie z prowadzącym zajęcia albo egzaminu pisemnego
(rozwiązywanie kazusów).
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Polityka kryminalna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc0e963.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3030

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z modelami polityki kryminalnej oraz wykształcenie umiejętności krytycznej jej analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znajomość i zrozumienie sposobów kontroli zjawisk
społecznych, w tym zjawiska przestępczości

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny
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W2
znajomość i zrozumienie sposobów konstruowania
i stosowania różnorodnych strategii
kryminalnopolitycznych w celu zapobiegania i redukcji
zjawiska przestępczości

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W12 egzamin pisemny

W3
znajomość i zrozumienie mechanizmów
funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność przewidywania konsekwencji dla zjawiska
przestępczości ( jego kształtu i rozmiarów) stosowania
określonego modelu polityki kryminalnej

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2 umiejętność krytycznej analizy i oceny bieżącej
polityki kryminalnej

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

uczestnictwo w egzaminie 1

przeprowadzenie badań literaturowych 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

przygotowanie do egzaminu 25

konsultacje 10

analiza aktów normatywnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kontrola zjawisk społecznych W1

2. Modelowe ujęcie problematyki polityki kryminalnej W1

3. Ewolucja koncepcji polityki kryminalnej na tle paradygmatów kryminologicznych W2
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4. Strategie kryminalnopolitycznych działań na płaszczyźnie stanowienia norm
prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego W2, U1

5.
Strategie kryminalnopolitycznych działań na płaszczyźnie konstruowania agend
sformalizowanej kontroli prawnej (systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych)

W3, U1

6. Rezultaty kryminalnopolitycznych działań ( obraz zjawiska przestępczości oraz
prawnokarnej reakcji na nią W3, U2

7. Opinia publiczna a polityka kryminalna U1, U2

8. Dylematy współczesnej polityki kryminalnej U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc175ad.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3134

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe normy prawa międzynarodowego
publicznego, w szczególności normy z zakresu prawa
dyplomatycznego i konsularnego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W2 ewolucję prawa dyplomatycznego i konsularnego
na tle ewolucji prawa międzynarodowego publicznego.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 poprawnie interpretować wiodące normy prawa
dyplomatycznego i konsularnego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2
krytycznie analizować teksty źródłowe (traktaty,
ustawy, orzecznictwo międzynarodowe) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09 egzamin pisemny

U3
pozyskiwać niezbędne dane do analizy (w kontekście
uzupełniania wiedzy prawniczej z zakresu prawa
dyplomatycznego i konsularnego).

PRA_K3_U16 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania wiedzy z zakresie prawa
dyplomatycznego i konsularnego i rozumie zmienność
ww. norm.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do egzaminu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 43

uczestnictwo w egzaminie 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do historii rozwoju dyplomacji W2, U3, K1

2. Źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego W1, W2, U1, U2, U3, K1

3. Organizacja i struktura misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych W1, U1, U3, K1

4. Klasy i rangi w służbie dyplomatyczno-konsularnej W1, U3

5. Elementy protokołu dyplomatycznego W2, U3, K1

6. Negocjacje międzynarodowe W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z Organizacji międzynarodowych lub Prawa międzynarodowego publicznego; obecność na zajęciach nie jest
obligatoryjna.
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Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc19f32.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3047

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji krajowej w państwie, które realizuje cele gospodarcze
Unii Europejskiej.

C3 Przekazanie wiedzy o obowiązkach ciążących na funkcjonariuszach służby cywilnej w państwie członkowskim Unii
Europejskiej.

C4 Wykształcenie umiejętności analizy prawnej prawa UE i rozstrzygania kolizji z prawem polskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma pogłębiona wiedzę na temat prawa
gospodarczego, zna i potrafi analizować źródła prawa
gospodarczego Unii Europejskiej oraz potrafi nadać
znaczenie orzeczeniom TSUE.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2
student zna koncepcję i instytucje wspólnego rynku,
pomocy publicznej, reguły konkurencji oraz interakcję
jaka zachodzi pomiędzy prawem krajowym a prawem
UE.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3 student zna rolę administracji krajowej w stanowieniu
i stosowaniu prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić analizę wpływu norm prawnych prawa
UE na prawo polskie w obszarze gospodarczym.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U2 przeprowadzić analizę stanu faktycznego i dokonać
subsumpcji prawnej w zakresie prawa UE.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3
ocenić działania administracji krajowej i programować
potrzeby podjęcia działań w związku z treścią prawa
gospodarczego UE.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotowy określić priorytety działań
administracji krajowej w obszarze gospodarki.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04 egzamin pisemny

K2 student jest gotowy do określenia drogi rozwoju
indywidualnego.

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K3 student rozumie potrzebę dalszego, nieustannego
rozwoju indywidualnego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28
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ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 20

rozwiązywanie kazusów 30

uczestnictwo w egzaminie 3

analiza orzecznictwa 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
172

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego UE, rozwój historyczny, stan aktualny. W2

2.
Zasady prawa gospodarczego UE, zasady polityki gospodarczej, rola współpracy
transgranicznej, źródła prawa gospodarczego UE i ich powiązanie z działaniami
administracji krajowej.

W1, W2, W3, U1

3. Rynek wewnętrzny, swoboda przepływu towarów, unia celna, harmonizacja norm
technicznych. W1, W3, U1, U2, U3

4. Rynek wewnętrzny, swoboda przepływu pracowników, uznawanie kwalifikacji
zawodowych. W1, W3, U1, U2, U3, K2

5. Rynek wewnętrzny swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług. Rola
administracji w osiąganiu efektów zamierzonych prawem UE. W3, U3, K1

6. Prawo konkurencji UE. Rola organów krajowych w stosowaniu prawa konkurencji
UE, współdziałanie i współodpowiedzialność za decyzje. W3, U2, U3, K1, K3

7. Pomoc publiczna w prawie UE, pozycja przedsiębiorcy, skargi dotyczące pomocy
sprzecznej z prawem przed organami krajowymi i unijnymi. W1, W2, W3, U2

8. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin składa się z dwóch części testu wiedzy oraz eseju na zadany
temat
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
zaliczenie odbywa się na podstawie rozwiązania kazusu, forma pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy.
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Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych -
warsztaty

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67d16aa60.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3318

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa
kościelnego i wyznaniowego w najczęściej spotykanych w praktyce zawodów prawniczych sprawach
wymagających znajomości prawa kościelnego i wyznaniowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student ma wiedzę o relacjach pomiędzy prawem
wyznaniowym i innymi gałęziami polskiego prawa,
a systemem prawa kościelnego oraz systemami
przekonań religijnych i samorozumieniem wspólnoty
religijnej, oraz umiejętność wykorzystania wiedzy
o tych relacjach w praktyce.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student ma umiejętność w zakresie interpretacji
przepisów prawa kościelnego i wyznaniowego,
przygotowania na ich podstawie stanowiska popartego
argumentacją prawniczą, doboru środków prawnych
i przygotowania projektów wybranych dokumentów
praktyki prawniczej.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do uwzględniania stale
zmieniających się norm prawa własnego wspólnot
religijnych. Student stara się być świadomym
konsekwencji dla jednostki decyzji podejmowanych
przez prawnika, w szczególności z uwagi
na szczególny charakter spraw z zakresu wolności
religijnej. Student jest gotowy podejmować działania
na rzecz ochrony wolności sumienia i religii.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 19

analiza orzecznictwa 5

rozwiązywanie kazusów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wprowadzenie: Obszary praktycznego zastosowania prawa wyznaniowego.
Charakterystyka spraw w praktyce prawa wyznaniowego. Obszary recepcji prawa
kościelnego do polskiego porządku prawnego. Typologia spraw występujących w
praktyce prawa wyznaniowego wymagających odwołania się do prawa
kościelnego.
II. Rejestrowanie związku wyznaniowego: postępowanie o rejestrację związku
wyznaniowego - skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję
ministra właściwego w sprawach wyznań religijnych. III. Reprezentacja
wyznaniowych osób prawnych: Ocena spełnienia przesłanek skutecznej
reprezentacji wyznaniowych
osób prawnych. Rejestrowanie i inne tryby nabywania osobowości prawnej.
Recepcja prawa kościelnego i jej zasady. IV. Cmentarze wyznaniowe: Regulamin
cmentarza wyznaniowego - Umowa o pochowanie zwłok. Sądowe ustalenie prawa
do grobu. V. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania: Przestępstwa
wyznaniowe w Kodeksie Karnym. Apelacja od wyroku sądu w sprawie dot.
przestępstwa przeciwko wolności religijnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność) oraz
przygotowanie projektu pisma w oparciu o przygotowany przez
prowadzących kazus zaliczonego na ocenę pozytywną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie zaliczenie przedmiotu "Prawo kościelne i wyznaniowe". Obecność na zajęciach
obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc200bb.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-212cw, WPA-10.PZ-212

Okresy
Semestr 3, Semestr 5,
Semestr 7, Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 4, Semestr 6,
Semestr 8, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe normy prawa międzynarodowego
publicznego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W2 ewolucję prawa międzynarodowego publicznego. PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W3 wybrane szczegółowe zagadnienia w obrębie prawa
międzynarodowego publicznego. PRA_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 poprawnie interpretować normy prawa
międzynarodowego publicznego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2
krytycznie analizować teksty źródłowe (akty prawne,
orzecznictwo międzynarodowe) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09 egzamin pisemny

U3
pozyskiwać niezbędne dane do analizy (w kontekście
uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza
międzynarodowoprawnej).

PRA_K3_U16 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania wiedzy z zakresu prawa
międzynarodowego publicznego i rozumie zmienność
norm tej specjalności prawa.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
62

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21
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ćwiczenia 21

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przygotowanie do egzaminu 42

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Prawo międzynarodowe jako specyficzny porządek prawny
1.1. Pojęcie społeczności międzynarodowej
1.2. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe
1.3. Fragmentacja prawa międzynarodowego
1.4. Historia nauki prawa międzynarodowego

W1, W2, U3, K1

2.

2. Źródła prawa międzynarodowego
2.1. Umowa międzynarodowa
2.1.1. Procedura zawierania
2.1.2. Zakres mocy obowiązującej
2.1.3. Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów
2.1.4. Zasady interpretacji
2.2. Zwyczaj
2.3. Inne źródła

W1, W3, U1, U2, U3, K1

3.
3. Podmioty prawa międzynarodowego
3.1. Państwa
3.2. Inne podmioty

W1, W2, U1, U2

4.

4. Organy państwa
4.1. Organy wewnętrzne
4.2. Organy zewnętrzne
4.2.1. Prawo i stosunki dyplomatyczne
4.2.2. Prawo i stosunki konsularne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

5. Terytorium w prawie międzynarodowym
5.1. Znaczenie terytorium
5.2. Sposoby nabycia
5.3. Obszary morskie
5.4. Terytoria pozostające poza zwierzchnictwem państwowym

W1, W3, U1, U2, U3, K1

6.
6. Ludność
6.1. Obywatelstwo
6.2. Cudzoziemcy
6.3. Międzynarodowa ochrona praw człowieka

W1, W3, U1, U2, U3, K1
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7.
7. Organizacje międzynarodowe
7.1. Podział organizacji
7.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych
7.3. Inne organizacje

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

8. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych
8.1. Środki pokojowego załatwiania sporów
8.2. Sądy i trybunały międzynarodowe
8.2.1. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
8.2.2. Inne sądy międzynarodowe
8.2.3. Stały Trybunał Arbitrażowy i inne trybunały arbitrażowe

W3, U1, U2, U3, K1

9.
9. Odpowiedzialność międzynarodowa państw
9.1. Podstawy odpowiedzialności
9.2. Formy odpowiedzialności
9.3. Charakter prawny norm regulujących zasady odpowiedzialności

W2, W3, U1, U2, U3, K1

10.
10. Prawo konfliktów zbrojnych
10.1. Zakaz użycia siły zbrojnej
10.2. Interwencja humanitarna
10.3. Ius in bello

W2, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin sesyjny - brak warunków wstępnych. Egzamin przedterminowy -
zaliczone ćwiczenia z prawa międzynarodowego publicznego. UWAGA:
egzamin odbywa się tylko w II semestrze, na zakończenie całego cyklu
wykładowego.

ćwiczenia Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc22fce.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-cw213, WPA-10.PZ-213

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska w Polsce i w Unii
Europejskiej, odnoszących się w szczególności do zasad, instytucji i instrumentów prawnych ochrony środowiska

C2 wykształcenie umiejętności interpretacji i stosowania przepisów polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska
w oparciu o konkretne stany faktyczne

C3 przygotowanie studenta do zdania egzaminu w formie pisemnej (kazusowej)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna źródła polskiego prawa ochrony
środowiska i  miejsce prawa ochrony środowiska
w systemie prawa polskiego.

PRA_K3_W11 egzamin pisemny

W2
student zna źródła unijnego prawa ochrony
środowiska, jego miejsce w systemie prawa polskiego,
a także rozumie zjawisko europeizacji prawa ochrony
środowiska.

PRA_K3_W08 egzamin pisemny

W3 podstawowe instytucje, zasady i pojęcia prawa
ochrony środowiska. PRA_K3_W12 egzamin pisemny

W4 procesy stosowania prawa ochrony środowiska oraz
metody prawnicze wykorzystywane w tych procesach.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14 egzamin pisemny

W5 system organizacji prawa ochrony środowiska
w Polsce. PRA_K3_W05 egzamin pisemny

W6 sytuację prawną jednostek w prawie ochrony
środowiska, w szczególności ich prawa i obowiązki. PRA_K3_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i interpretować, omawiane w ramach
przedmiotu, przepisy polskiego i unijnego prawa
ochrony środowiska, z którymi łączone są określone
konsekwencje prawne.

PRA_K3_U08 egzamin pisemny

U2
dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego oraz
podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych danego
stanu faktycznego i ją uzasadnić.

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

analiza aktów normatywnych 10

analiza orzecznictwa 10

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 74

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii
Europejskiej – pojęcia i źródła prawa.
Wybór podstawy prawnej aktów prawa unijnego.
Klauzule wzmocnionej ochrony.
Skargi wymuszające Komisji.

W1, W2, W3, U1, U2

2.
Zasada zrównoważonego rozwoju i podstawowe zasady współczesnego prawa
ochrony
środowiska – zasada prewencji, zasada przezorności, zasada sprawstwa, zasada
kooperacji, zasada integracji.

W3

3.

Powszechne prawo dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.
Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Gwarancje prawne dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.

W1, W2, W4, W6, U1, U2

4.
Prawne gwarancje udziału społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, w tym
uprawnienia organizacji
ekologicznych.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

5.

Prawna problematyka ocen oddziaływania na środowisko, ze szczególnym
uwzględnieniem strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania na
środowisko niektórych przedsięwzięć oraz ocen oddziaływania
na obszar Natura 2000.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

6.
Gospodarowanie zasobami środowiska i ochrona zasobów środowiska, ze
szczególnym
uwzględnieniem prawnej problematyki ochrony powietrza.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

7.
Prawna problematyka przeciwdziałania zanieczyszczeniom na wybranych
przykładach ( sektorowe pozwolenia ekologiczne, pozwolenia
zintegrowane).

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

8.
Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska na przykładzie opłat za
korzystanie ze środowiska
oraz administracyjnych kar pieniężnych.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

9.
Materialnoprawne i formalnoprawne podstawy i zasady
odpowiedzialności za szkody w środowisku na przykładzie odpowiedzialności
administracyjnej i cywilnej.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

10. Organizacja wykonywania zadań w zakresie ochrony
środowiska. W1, W5, K1

11. Prawna problematyka ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem form
ochrony przyrody.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin z przedmiotu jest przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin
składa się z pytań problemowych lub kazusów z zakresu polskiego prawa
ochrony środowiska oraz unijnego prawa ochrony środowiska. Pytania
przygotowywane są w nawiązaniu do treści omawianych na zajęciach,
obowiązujących do egzaminu aktów prawa unijnego, aktów prawa
polskiego oraz orzecznictwa. Wykaz obowiązujących do egzaminu aktów
prawa oraz orzecznictwa ogłaszany jest na stronie internetowej Katedry
Prawa Ochrony Środowiska oraz na pierwszych zajęciach. Na egzaminie
student korzysta z obowiązujących do egzaminu aktów prawa unijnego i
aktów prawa polskiego. Student nie może korzystać z innych materiałów,
w tym obowiązującego do egzaminu orzecznictwa. Opisany w
poszczególnych pytaniach stan faktyczny lub przedstawiony problem
należy opatrzyć zwięzłym prawniczym komentarzem, w którym należy
jednoznacznie określić i uzasadnić swe stanowisko w sprawie, powołując
przy tym zawsze stosowną podstawę prawną (konkretny przepis lub
przepisy prawne). Niepowołanie podstawy prawnej lub powołanie
niewłaściwej podstawy prawnej przesądza zawsze negatywną ocenę
odpowiedzi. Przy każdym pytaniu podana jest w nawiasie maksymalna
liczba punktów, jaką można uzyskać za poprawną odpowiedź, zaś ocena
wyniku egzaminu zależna jest od sumy uzyskanych punktów.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń uprawnia do przystąpienia do egzaminu przedterminowego oraz
otrzymania dodatkowych 2 pkt. doliczanych do wyniku egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot jest oferowany dla studentów II, III, IV i V roku.
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Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67d12fa4d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3344

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy na temat ewolucji instytucji prawa
prywatnego w Polsce w XX wieku oraz nabycie praktycznej umiejętności analizy przepisów prawnych oraz ich
stosowania we współczesnej praktyce w sprawach wymagających odwołania się do regulacji obowiązujących
w przeszłości (np. prawo rzeczowe, prawo małżeńskie majątkowe, prawo spadkowe).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 znajomość kierunków rozwoju prawa prywatnego
w Polsce w XX wieku.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

projekt

W2 znajomość wybranych instytucji prawa prywatnego
obowiązującego w Polsce w latach 1918-1964.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

projekt, kazus

W3 znajomość procesu ewolucji prawa prywatnego
w Polsce w XX wieku na tle europejskim. PRA_K3_W19 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonanie krytycznej analizy tekstów źródłowych
(akty prawne i orzecznictwo z epoki) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

projekt, kazus

U2
poprawna interpretacja i stosowanie przepisów prawa
prywatnego obowiązujących w przeszłości oraz
wykorzystywanie tych umiejętności do poszukiwania
rozwiązań wybranych problemów prawnych.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

projekt, kazus

U3
umiejętność argumentacji przyjętych przez siebie
rozwiązań problemów prawnych i uzasadnienia ich
w oparciu o znajomość zasad systemu prawnego
z danej epoki.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

projekt, kazus

U4
umiejętność samodzielnego opracowania wybranych
przez siebie zagadnień prawnych, przygotowania
projektu opinii prawnej oraz zaproponowania
rozstrzygnięcia stanu faktycznego.

PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt, kazus

U5
umiejętność identyfikacji sytuacji w bieżącej praktyce
prawnej, w których konieczne jest odwołanie się
do przepisów prawa prywatnego obowiązujących
w przeszłości.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06 projekt, kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie projektu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

analiza aktów normatywnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie kazusów 10

konsultacje 10
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przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcie unifikacji, kodyfikacji i dekodyfikacji prawa. Systemy prawne w zakresie
prawa prywatnego w Polsce odziedziczone po zaborach. Główne kierunki ewolucji
prawa prywatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji
Kodyfikacyjnej II RP oraz komisji powojennych.

W1, W3, U1, U2

2. System źródeł prawa prywatnego w Polsce w XX wieku z uwzględnieniem potrzeb
ich wykorzystywania we współczesnej praktyce prawniczej. W1, W2, W3, U1

3.
Wybrane instytucje prawa prywatnego w Polsce i kierunki ich ewolucji w XX wieku
(prawo prywatne międzynarodowe i międzydzielnicowe, prawo autorskie, prawo
małżeńskie, prawo rodzinne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo
spadkowe, prawo handlowe, prawo wekslowe i czekowe).

W1, W2, U1, U2, U3, U4

4. Praktyczne wykorzystanie przepisów prawa prywatnego obowiązujących w Polsce
w latach 1918-1990 w dzisiejszej praktyce. Analiza wybranych przypadków. U1, U2, U3, U4, U5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, kazus Aktywny udział w zajęciach i przygotowanie projektu zaliczeniowego.
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Prawo rolne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c8b3de6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-cw216, WPA-10.PZ-216

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Efektem kształcenia jest poznanie przez uczestników kursu rozwiązań prawnych dotyczących podstawowych
zagadnień z zakresu prawa rolnego, zarówno o charakterze cywilistycznym jak i administracyjnym. Kursanci
zapoznają się również z rozwiązaniami prawnymi, których źródłem są zarówno regulacje ustawodawstwa
europejskiego jak i prawa krajowego.

C2 Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi regulacjami w zakresie powszechnego
obrotu nieruchomościami rolnymi, w tym także w praktycznym aspekcie tego zagadnienia.

C3 Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi koncepcjami w zakresie gospodarowania
państwowymi nieruchomościami rolnymi zgromadzonymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

C4 Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z aktualnymi regulacjami prawnymi urzeczywistniającymi
założenia Wspólnej Polityki Rolnej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe instytucje oraz kierunki rozwoju prawa
rolnego w Polsce na płaszczyźnie historycznej
i komparatystycznej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać najważniejsze rozwiązania w zakresie obrotu
nieruchomościami rolnymi w tym państwowymi
gruntami rolnymi oraz prawno-administracyjnych
uwarunkowań rolnictwa

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, w tym także
w ramach wykonywania obowiązków w administracji
publicznej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21
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uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 75

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot dotyczy problematyki gospodarki gruntami rolnymi oraz sytuacji
prawnej producenta rolnego. Szczególna uwaga położona jest na problematykę
obrotu nieruchomościami rolnymi i dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Uwzględniona jest problematyka dotycząca sytuacji prawnej cudzoziemców jako
podmiotów obrotu nieruchomościami położonymi na terenie Polski. Przedmiot
obejmuje również zagadnienia dotyczące form prawnych dysponowania Zasobem
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szeroko poruszane są także zagadnienia
dotyczące płatności w ramach sytemu wsparcia bezpośredniego oraz
problematyki wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W1, U1, K1

2.
GOSPODAROWANIE PAŃSTWOWYMI GRUNTAMI ROLNYMI - Status prawno-
organizacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Formy
gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

U1, K1

3. SCALANIE GRUNTÓW I ELEMENTY EWIDENCJI GRUNTÓW W1, U1, K1

4. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W1, U1, K1

5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW W1, U1, K1

6. KONTRAKTACJA, GRUPY PRODUCENCKIE W1, K1

7. OBRÓT INTER VIVOS GRUNTAMI ROLNYMI W1, U1, K1

8.
ORGANIZACJA RYNKÓW ROLNYCH, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWA, EWIDENCJA PRODUCENTÓW, PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE,
WSPIERANIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań; ocena pozytywna z
egzaminu - począwszy od 18 pkt; zaliczenie ćwiczeń stanowi podstawę
doliczenia dodatkowych punktów, których liczba uzależniona jest od oceny
wystawionej przez prowadzącego ćwiczenia.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
warunki zaliczenia określane indywidualnie przez prowadzących

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak; zalecane zaliczenie przedmiotów: prawo cywilne i prawo administracyjne
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Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cbaecd5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3062

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie Studenta z zagadnieniem historycznego rozwoju prawa wyznaniowego w prawodawstwie unijnym.

C2 Zapoznanie Studenta z treścią aktów prawnych dotyczących kościołów i innych związków wyznaniowych oraz
osób duchownych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

C3 Zapoznanie Studenta z problematyką ewolucji norm prawa wyznaniowego w poszczególnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

C4 Zapoznanie Studenta z podstawowymi pojęciami prawnymi pozwalającymi na praktyczną analizę procesów
i zjawisk z dziedziny stosunków wyznaniowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

C5 Zapoznanie Studenta z metodami uzyskiwania niezbędnych danych do analizy norm prawa unijnego dotyczącego
kościołów i innych związków wyznaniowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna zasady interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju prawa
wyznaniowego w ustawodawstwie unijnym.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

W2
student zna treść aktów prawnych dotyczących
kościołów i związków wyznaniowych oraz osób
duchownych w krajach członkowskich Unii
Europejskiej.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać oceny ewolucji norm prawa wyznaniowego
w poszczególnych państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

PRA_K3_U06 egzamin pisemny

U2

posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi
oraz wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną
do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania
jednostkowych procesów i zjawisk z dziedziny
stosunków wyznaniowych w krajach członkowskich
Unii Europejskiej.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U08 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma wiedzę niezbędną do uzyskiwania danych
do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej) norm prawa unijnego dotyczącego
kościołów i innych związków wyznaniowych.

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 42

przygotowanie do egzaminu 56

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zjednoczona Europa w poglądach papieży przełomu XX/XXI wieku. W1

2. Pojęcie kościołów, związków wyznaniowych, nowych ruchów religijnych i sekt w
prawie unijnym. U2

3.
Prezentacja w ujęciu chronologicznym aktów prawnych określających miejsce
kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych w
prawodawstwie Unii Europejskiej.

W2

4. Stosunki Państwo-Kościół w ustawodawstwie krajów członkowskich Unii
Europejskiej. U1, K1

5.
Kościoły i inne związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Rynku Wewnętrznego
Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług,
swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału.

U2

6.

Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi:
- modele finansowania i opodatkowania kościołów i innych związków
wyznaniowych w krajach Unii Europejskiej,
- małżeństwo wyznaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej,
- nauczanie religii w szkołach publicznych w krajach Unii Europejskiej.

U2

7. Wolność religijna w krajach pretendujących do członkostwa w Unii Europejskiej. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru
składającego się z 30 pytań, opracowanego w programie Power Point i
wyświetlanego z pomocą urządzeń elektronicznych. Czas trwania
egzaminu wynosi około 25 minut.
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Prawo zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c8bd265.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3135

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie podstawowe pojęcia Prawa zamówień
publicznych PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W2
Zna i rozumie instytucje cywilno prawne
i administracyjnoprawne stosowane w Prawie
zamówień publicznych

PRA_K3_W11 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie
udzielania zamówień publicznych

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Świadomość wzajemnych wielopłaszczyznowych
i zróżnicowanych zależności pomiędzy zmieniającym
się życiem gospodarczym a prawem zamówień
publicznych

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

zapoznanie się z e-podręcznikiem 30

analiza aktów normatywnych 10

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Obowiązek stosowania ustawy Pzp
a. Specyfika zamawiającego a prowadzenie gospodarki finansowej
b. Regulacje zamówieniowe a przepisy dotyczące gospodarki finansowej –
wzajemne relacje
2. Organizacja zamówień publicznych u zamawiającego
a. Wykonywanie czynności przez pracowników zamawiającego
b. Pomocnicze działania zakupowe zamawiającego
3. Granice swobody zamawiającego w zakresie decyzji dotyczących postępowania
o udzielenie zamówienia
a. Udzielanie zamówień bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych
b. Zasady udzielania zamówień publicznych
c. Wybór trybu postępowania
4. Zasady przygotowywania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
a. Czynności związane z przygotowaniem postępowania
b. Łączenie i dzielenie zamówień
c. Określanie i opis przedmiotu zamówienia
d. Oszacowanie wartości zamówienia
e. Podwykonawstwo
f. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełnienia
g. Ustalenie kryteriów oceny ofert
5. Przeprowadzenie postępowania oraz udzielania zamówień publicznych
a. Czynności zamawiającego w zakresie oceny podmiotowej
b. Przedmiotowa ocena ofert
c. Wyjaśnienia oferty a wyjaśnienia dokumentów
d. Poprawianie omyłek
e. Problematyka rażąco niskiej ceny
f. Obowiązek odrzucenia oferty
g. Zasady i warunki unieważnienia postępowania
h. Zawarcie umowy
6. Środki odwoławcze
7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiana

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Test jednokrotnego wyboru Przedtermin – bez tzw. konsekwencji Skala
ocen: 0-14 2.0 15-17 3.0 18-19 3.5 20-24 4.0 25-27 4.5 28-30 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Brak wymagań wstępnych.
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Publiczne prawo gospodarcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.33FC0.5cac67c8db202.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-220cw, WPA-10.PZ-220

Okresy
Semestr 3, Semestr 5,
Semestr 7, Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 4, Semestr 6,
Semestr 8, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i Unii Europejskiej
regulujących: podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, warunki konkurowania podmiotów
gospodarczych na rynku, uczestnictwo państwo (w tym samorządu terytorialnego) w gospodarce.

C2
Nabycie umiejętności w zakresie identyfikowania podstawowych źródeł prawa i zagadnień związanych z prawną
sytuacją przedsiębiorcy, podejmowaniem oraz wykonywaniem działalności gospodarczej, interwencjonizmem
państwa w gospodarce.

C3 Uzyskanie wiedzy o podstawowych elementach sytuacji prawnej przedsiębiorcy i podstawowych środkach
ochrony prawnej jego interesu.

C4 Uzyskanie wiedzy na temat zakresu i form interwencjonizmu państwa w gospodarce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych
rozwiązań normatywnych prawa polskiego i Unii
Europejskiej regulujących: podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej, warunki
konkurowania podmiotów gospodarczych na rynku,
uczestnictwo państwo (w tym samorządu
terytorialnego) w gospodarce. Student ma wiedzę
na temat zakresu i form interwencjonizmu państwa
w gospodarce. Student ma wiedzę na temat
podstawowych źródeł publicznego prawa
gospodarczego, zarówno prawa polskiego jak i prawa
Unii Europejskiej. Student ma wiedzę na temat
podstawowych elementów sytuacji prawnej
przedsiębiorcy i podstawowych środków ochrony
prawnej interesu przedsiębiorcy. Student ma wiedzę
na tema konstytucyjnych podstaw wykonywania
działalności gospodarczej w Polsce.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W17,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi identyfikować obszary działań
społecznych, które podlegają lub mogą podlegać
regulacjom prawnym z zakresu publicznego prawa
gospodarczego. Student potrafi wyjaśnić relacje
pomiędzy systemem prawa polskiego i systemem
prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki.
Student potrafi analizować normy prawa polskiego
i prawa UE z zakresu publicznego prawa
gospodarczego. Student potrafi identyfikować,
analizować, interpretować przepisy prawne, które
można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego
problemu prawnego z zakresu prawnej regulacji
gospodarki i interwencjonizmu państwa w gospodarce.
Student potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu
faktycznego ze względu na normy publicznego prawa
gospodarczego i wyjaśnić zjawisko naruszenia norm
tego prawa. Student potrafi identyfikować, analizować,
interpretować przepisy prawne, które można
zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu
prawnego z zakresu publicznego prawa
gospodarczego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów określić i ocenić indywidualne
i zbiorowe interesy poszczególnych uczestników
procesów gospodarczych. Student ma świadomość
zróżnicowanych form prawnego oddziaływania
państwa na gospodarkę. Student posiada świadomość
poziomu swojej wiedzy w zakresie publicznego prawa
gospodarczego i jest gotów do dalszego kształcenia.
Student potrafi ustalać i rozstrzygać problemy
z zakresu funkcjonowania publicznego prawa
gospodarczego, dotyczące relacji administracji
publicznej z przedsiębiorcami oraz konsumentami.
Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
przedsiębiorców i konsumentów w kontaktach
z aparatem administracji publicznej i instytucjami
systemu wymiaru sprawiedliwości Student ma
świadomość ma świadomość zmienności norm
prawnych oraz uzupełniania wiedzy o nich. Student
ma świadomość roli etyki w działalności
przedsiębiorcy, znaczenia dobrych obyczajów
w działalności gospodarczej. Student jest gotów
uwzględniać konsekwencje społeczne, jakie niosą
za sobą regulacje prawne w gospodarce.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 15
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konsultacje 1

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
209

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Reglamentacja działalności gospodarczej. Konstytucyjne uwarunkowania
wykonywania działalności gospodarczej. W1, U1, K1

2.
Prawo przedsiębiorców. Podstawowe i systemowe regulacje prawne dotyczące:
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, stosunku administracji
publicznej do przedsiębiorców, wykonywania działalności gospodarczej przez
osoby zagraniczne.

W1, U1, K1

3.
Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki. Działalność gospodarcza
na rynku wewnętrznym UE. Swobody rynku wewnętrznego i harmonizacja prawa
w celu osiągnięcia rynku wewnętrznego.

W1, U1, K1

4.
Publiczna działalność gospodarcza. Państwowy sektor gospodarczy i formy udziału
państwa w procesach gospodarczych. Gospodarka komunalna. Zarząd mieniem
publicznym w celach gospodarczych.Komercjalizacja i prywatyzacja
przedsiębiorstw państwowych.

W1, U1, K1

5. Publicznoprawna ochrona konkurencji. Prawo pomocy publicznej. Organizacja
usług użyteczności publicznej w warunkach konkurencji. W1, U1, K1

6. Publicznoprawna ochrona konsumenta. Organizacja ochrony interesów
konsumentów pod względem ustrojowym. W1, U1, K1

7. Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne. Formy współpracy
administracji publicznej z przedsiębiorcami. W1, U1, K1

8.
Wybrane zagadnienia publicznoprawnej regulacji wybranych sektorów gospodarki,
np. nadzór nad rynkiem finansowym, publicznoprawna regulacja sektorów
infrastrukturalnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny składający się z testu i ewentualnie pytań opisowych,
problemowych lub kazusowych. Czas trwania egzaminu do 1 h.
Wyznaczane są łącznie 4 terminy egzaminu zgodnie z Regulaminem
studiów; zapisy na egzamin organizowane są poprzez system USOS i
zamykane na kilka dni przez każdym z terminów egzaminu. Egzamin
uwzględnia problematykę ćwiczeniową. przypadku egzaminu
przedterminowego wymagane jest zaliczenie z ćwiczeń, aby przystąpić do
egzaminu.

ćwiczenia

Ćwiczenia są pomocnicza formą zajęć, przy czym cześć materiału
egzaminacyjnego jest zaliczana przez prowadzących ćwiczenia studentom
biorącym regularnie i aktywnie w nich udział - w związku z tym
studentom, którzy uzyskali zaliczenia ćwiczeń, przysługują dodatkowe
punkty na egzaminie. W przypadku ogłoszenia egzaminu
przedterminowego wymagane jest zaliczenie z ćwiczeń, aby przystąpić do
tego egzaminu. W trakcie ćwiczeń studenci analizują regulacje prawne,
rozwiązują zadania praktyczne. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń
jest uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie kolokwium w formie określonej
przez prowadzącego ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
II – V rok studiów. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
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Samorządy zawodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc2d57d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3070

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

konstrukcję samorządu zawodu zaufania publicznego
oraz jego różnicę w stosunku do innego rodzaju
samorządów. Jako absolwent prawa, a zatem
potencjalny członek któregoś z zawodowych
samorządów zyskuje wiedzę o kompetencjach
samorządu, prawach i obowiązkach jego członków
oraz korzyściach płynących z zawodowej
samorządności.

PRA_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
samodzielnie rozwiązać podstawowe zagadnienia
prawne mogące wynikać w związku z przynależnością
do samorządu zawodowego.

PRA_K3_U10 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej oceny korzyści i uwarunkowań
związanych z konkretnym zawodem zaufania
publicznego.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 21

przygotowanie do egzaminu 42

przygotowanie do zajęć 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konstytucyjne ujęcie samorządu zawodu zaufania publicznego i innych rodzajów
samorządu. W1, U1, K1

2. Istniejące samorządy zawód zaufania publicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem prawniczych, medycznych i finansowych. W1, U1, K1

3. Struktura adwokatury, jej kompetencje i funkcjonowanie. W1, U1, K1

4. Struktura samorządu radców prawnych, jego kompetencje i funkcjonowanie. W1, U1, K1

5. Struktura notariatu, jego kompetencje i funkcjonowanie. W1, U1, K1

6. Pozostałe samorządy prawnicze. W1, U1, K1

7. Samorząd doradców podatkowych. W1, U1, K1

8. Samorząd lekarzy i dentystów. W1, U1, K1
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9. Samorząd pielęgniarek i położnych. W1, U1, K1

10. Pozostałe samorządy medyczne. W1, U1, K1

11. Inne formy samorządności zawodowej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru, 16 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa.
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Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc32993.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3089

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład poświęcony problematyce prawnorodzinnej uwzględniającej zagadnienia ustalania pochodzenia dziecka,
(w tym trybu postępowania sądowego w tym zakresie), kwestiom władzy rodzicielskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem reprezentowania dzieci przez rodziców w stosunkach cywilnoprawnych i administarcyjno-
prawnych). Ponadto omawiane są zagadnienia związane z przyposobieniem, jego rodzajami i przesłankami
takiego orzeczenia. W ramach wykładu przedstawiane są również rozwiązania kwestii prawno-rodzinnych
zawartych w konwencjach międzynarodowych i wpływ tych rozwiązań na treść przepisów polskiego kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego. W ramach wykładu omawaine są też zagadnienia związane z obowiązkiem
alimentacyjnym w szczególności obowiązkiem rodziców względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się
samodzielnie i ewentualnym ograniczeniom tego obowiązku. W trakcie omawiania poszczególnych instytucji są
przedstawiane (w ograniczonym zakresie) poprzednio istniejące regulacje poszczególnych zagadnień, w celu
uświadomienia studentom wpływu zachodzących zmian społecznych na regulacje zagadnień prawnorodzinnych
jak też w celu zwrócenia uwagi na konieczność dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego
(międzynarodowego) regulującego poszczególne instytucje prawa rodzinnego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość sposobów ustalania pochodzenia dziecka,
w tym funkcja domniemań oraz sposoby sądowego
ustalania i zaprzeczania rodzicielstwa. Znajomość
zagadnień dotyczących powstania władzy
rodzicielskiej, sposobów jej wykonywania oraz jej
modyfikacji. Znajomość przesłanek powstania
obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci,
ze szczególnym uwzględnieniem możliowości
ograniczenia lub wyłączenia tego obowiązku.
Znajomość przesłanek przysposobienia i rodzajów
przyposobienia oraz ich wpływu na relacje
prawnorodzinne pomiędzy przysposabiającym i jego
rodziną a przysposobionym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać sposób ustalania pochodzenia dziecka,
właściwy dla sytuacji prawo-rodzinnej w której
znajdują się jego rodzice. Potrafi ocenić przesłanki
powstania władzy rodzicielskiej, oraz jej modyfikacji,
jak też ocenić prawidłowość jej wykonywania
ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji dziecka
przed sądami i organami administracyjnymi oraz
osobami fizycznymi (tryb zawierania umów z udziałem
osób małoletnich), a także ocenić wpływ ewentualnych
uchybień w tym zakresie na ważność dokonywanych
czynności prawnych. Student potrafi ocenić przesłanki
obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci,
ze szczególnym uwzględnieniem możliowości
ograniczenia lub wyłączenia tego obowiązku. Student
potrafi ocenić przesłanki przysposobienia oraz ocenić
poprawność trybu jego dokonywania; znajomość
rodzajów przyposobienia pozwala ocenić ich wpływ
na relacje prawnorodzinne pomiędzy
przysposabiającym i jego rodziną, a przysposobionym.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność krytycznej analizy obowiązującej regulacji
dotyczącej wyżej wymienionych zagadnień
prawnorodzinnych, oraz ocena wpływu zmian
obyczajowych i społecznych na poszczególne
instytucje prawa rodzinnego jak też ocena
konieczności i zakresu dostosowywania prawa
polskiego do standardów międzynarodowych w tym
zakresie.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 81
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład poświęcony problematyce prawnorodzinnej uwzględniającej zagadnienia
ustalania pochodzenia dziecka, (w tym trybu postępowania sądowego w tym
zakresie), kwestiom władzy rodzicielskiej (ze szczególnym uwzględnieniem
reprezentowania dzieci przez rodziców w stosunkach cywilnoprawnych i
administarcyjno-prawnych). Ponadto omawiane są zagadnienia związane z
przyposobieniem, jego rodzajami i przesłankami takiego orzeczenia. W ramach
wykładu przedstawiane są również rozwiązania kwestii prawno-rodzinnych
zawartych w konwencjach międzynarodowych i wpływ tych rozwiązań na treść
przepisów polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W ramach wykładu
omawaine są też zagadnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym w
szczególności obowiązkiem rodziców względem dzieci, które nie są w stanie
utrzymać się samodzielnie i ewentualnym ograniczeniom tego obowiązku. W
trakcie omawiania poszczególnych instytucji są przedstawiane (w ograniczonym
zakresie) poprzednio istniejące regulacje poszczególnych zagadnień, w celu
uświadomienia studentom wpływu zachodzących zmian społecznych na regulacje
zagadnień prawnorodzinnych jak też w celu zwrócenia uwagi na konieczność
dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego (międzynarodowego)
regulującego poszczególne instytucje prawa rodzinnego.

W1, U1, K1

2.

Wykład poświęcony problematyce prawnorodzinnej uwzględniającej zagadnienia
ustalania pochodzenia dziecka, (w tym trybu postępowania sądowego w tym
zakresie), kwestiom władzy rodzicielskiej (ze szczególnym uwzględnieniem
reprezentowania dzieci przez rodziców w stosunkach cywilnoprawnych i
administarcyjno-prawnych). Ponadto omawiane są zagadnienia związane z
przyposobieniem, jego rodzajami i przesłankami takiego orzeczenia. W ramach
wykładu przedstawiane są również rozwiązania kwestii prawno-rodzinnych
zawartych w konwencjach międzynarodowych i wpływ tych rozwiązań na treść
przepisów polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W ramach wykładu
omawaine są też zagadnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym w
szczególności obowiązkiem rodziców względem dzieci, które nie są w stanie
utrzymać się samodzielnie i ewentualnym ograniczeniom tego obowiązku. W
trakcie omawiania poszczególnych instytucji są przedstawiane (w ograniczonym
zakresie) poprzednio istniejące regulacje poszczególnych zagadnień, w celu
uświadomienia studentom wpływu zachodzących zmian społecznych na regulacje
zagadnień prawnorodzinnych jak też w celu zwrócenia uwagi na konieczność
dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego (międzynarodowego)
regulującego poszczególne instytucje prawa rodzinnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru (30
pytań)
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The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20 th c.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cbb74c0.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3288

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o podstawowych kierunkach i tendencjach rozwoju prawa oraz ustroju
w krajach Europy środkowej w perspektywie historycznej. Zakres obejmuje zarówno ziemie Polski i dawnej
Rzeczypospolitej jak i sąsiadujące kraje: jak Czechy, Węgry, Słowację czy Austrię zarówno w ujęciu
współczesnych granic jak i historycznych królestw Korony św. Stefana, Ziem Korony Czeskiej i Monarchii
Habsburgów. W zakres przedmiotu wchodzą zarówno instytucje ustrojowe i administracyjne jak i prawo pospolite
(prawo sądowe). Ramy czasowe obejmuję okres od 10 wieku do 20 wieku – jednak szczególny nacisk położony
jest na okres nowożytny, 19 wiek oraz wiek 20.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość podstawowych kierunków historycznego
rozwoju prawa na ziemiach polskich w okresie
począwszy od początków formowania się struktur
państwowych w środkowej Europie (X w.) do okresu
po II wojnie światowej:

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny / ustny

W2

znajomość podstawowych zasad kształtujących
instytucje prawne oraz ustrój w okresie X – XX w.
na ziemiach polskich na tle porównawczym krajów
Europy środkowej, zwłaszcza: Litwy, Czech
historycznych oraz Węgier (historycznych):

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny / ustny

W3
znajomość procesów funkcjonowania prawa oraz
ustroju państwowego w kontekście politycznym,
społecznym i gospodarczym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny / ustny

W4 znajomość ewolucji prawa i ustroju w Polsce na tle
europejskim oraz ocen tego procesu w historiografii.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny / ustny

W5
znajomość najważniejszych pomników dawnego prawa
obowiązującego na ziemiach polskich oraz ich
znaczenia i kontekstu historycznego oraz społecznego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny / ustny

W6
znajomość zasad analizy tekstów źródłowych (akty
prawne i orzecznictwo z epoki) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju prawa na ziemiach
polskich w okresie począwszy od początków
formowania się struktur państwowych w środkowej
Europie (X w.) do okresu po II wojnie światowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny / ustny

U2 umiejętność sformułowania oceny ewolucji prawa
i ustroju w Polsce na tle europejskim.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny / ustny

U3
umiejętność zinterpretowania znaczenia i kontekstu
historycznego oraz społecznego poszczególnych
źródeł prawa - pomników prawa w Europie Środkowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny / ustny
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U4
umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych
(akty prawne i orzecznictwo z epoki) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny / ustny

U5
znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych
danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej, w tym zwłaszcza historycznoprawnej).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pozyskiwania niezbędnych danych do analizy (w
kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym
zwłaszcza historycznoprawnej).

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny / ustny

K2
krytycznej analizy zjawisk społecznych, gospodarczych
i politycznych z poprawnym wykorzystaniem siatki
pojęciowej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wykład prezentuje zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych Polski na tle
dawnych państw Europy Środkowej do ich politycznego upadku obejmujących
Rzeczpospolitą Polsko-Litewską, Królestwo Czeskie, Królestwo Węgierskie.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2
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2.
Omówienie instytucji ustrojowych tworów państwowych istniejących na ziemiach
polskich i zaliczanych do polskiej tradycji ustrojowej i historycznej (np. Księstwo
Warszawskie, Wolne Miasto Kraków, Galicja doby Autonomii) oraz przedstawia
obszernie konstytucyjne zasady ustroju państwowego II RP.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2

3.
Przedstawienie obszernie konstytucyjne zasady ustroju państwowego II RP. Treść
wykładu skupia się na przestawieniu zasad ustroju państwowego w świetle
ówczesnej doktryny prawnoustrojowe oraz praktyki politycznej.

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

4. Problematyka historii prawa polskiego na tle sąsiednich państw Europy Środkowej
jako tła porównawczego.

W4, W6, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

5. Źródła prawa w znaczeniu źródeł tworzenia prawa oraz poznawania prawa -
omówienie.

W2, W5, W6, U3, U4, U5,
K1

6. Omówienie najważniejszych instytucji prawa prywatnego (cywilnego) i ich
ewolucji. W4, W5, W6, U3, U4, K2

7. Instytucje prawa karnego i ich ewolucja - zarys. W3, W5, W6, U3, U4, U5,
K1, K2

8. Historia procesu sądowego (karnego i cywilnego) oraz instytucji wymiaru
sprawiedliwości.

W4, W5, W6, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

9. Autonomiczne instytucje Żydów w Rzeczpospolitej na tle innych państw Europy
Środkowej. W3, W4, W5, U2, U4, K2

10. Prawo sądowe polskiego średniowiecza, okresu monarchii stanowej oraz
Rzeczpospolitej Obojga Narodów - uwagi porównawcze.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

11. Historia prawa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku ze szczególnym
uwzględnieniem Galicji, Królestwa Kongresowego oraz ziem włączonych do Prus. W1, W4, U1, U2, K2

12. Omówienie takich źródeł jak ABGB, Code civile, BGB i okresu ich obowiązywania
obszarze Europy środkowej do 1946 r. oraz wpływu na inne ustawodawstwa. W2, W5, W6, U3, U4, K1

13. Unifikację i kodyfikacje prawa po 1918 r. w Europie środkowej. W tym działalność
polskiej Komisji Kodyfikacyjnej i rezultaty jej prac.

W2, W4, W5, W6, U3, U4,
U5, K1, K2

14. Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej w XIX i XX
wieku.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U5, K1

15. Prawo w Polsce i Europie środkowej po II wojnie światowej w początkowym okresie
unifikacji.

W2, W3, W5, W6, U3, U4,
U5, K1, K2

16. Pomniki prawa ustrojowego dawne Rzeczpospolitej (przywileje, konstytucje
sejmowe, artykuły henrykowskie, prawa kardynalne) - omówienie. W4, W5, W6, U3, U4, K1

17.
Najważniejsze konstytucje w dziejach Polski takie jak: Ustawa Rządowa 3 mają,
Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa Kongresowego,
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa.

W5, W6, U3, U4, K1

18. Ustrój Galicji w XIX w. na tle dziejów polityczno-ustrojowych Austrii i Austro-
Węgier - pomniki prawa.

W2, W5, W6, U3, U4, U5,
K1

19.
Akty ustrojowe okresu 1918-1952: II RP, Autonomia Śląska, Wolne Miasto Gdańsk,
PRL na środkowoeuropejskim tle porównawczym (Czechosłowacja, Węgry,
Jugosławia)

W4, W5, W6, U3, U4, U5,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Egzamin w formie odpowiedzi na krótkie pytania. Możliwość
zaliczenia egzaminu w formie alternatywnej polegającej na
przygotowaniu eseju lub prezentacji multimedialnej na wykładzie
lub formie przygotowania propozycji krótkiego projektu badawczego
związanego z tematem wykładu.
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Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c95ce22.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3126

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest znajomość podstawowych zasad działania wymiaru sprawiedliwości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

1. Znajomość oraz umiejętność poprawnej
interpretacji podstawowych zasad ustrojowych
Rzeczypospolitej Polskiej: K_W02 (3), K_W03 (3),
K_W05 (3), K_W06 (3), K_W07 (3), K_W10 (3),
K_W13(3) , K_W15 (3), K_U01 (3), K_U03 (3), K_U06
(3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U13 (3), K_K01 (3), K_K03
(3), K_K05 (3), K_K06 (3), K_K07 (3).

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W2

2. Znajomość podstawowych zasad działania wymiaru
sprawiedliwości: K_W02 (3), K_W03 (3), K_W05 (3),
K_W06 (3), K_W07 (3), K_W10 (3), K_W13(3) , K_W15
(3), K_U01 (3), K_U03 (3), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08
(3), K_U13 (3), K_K01 (3), K_K03 (3), K_K05 (3), K_K06
(3), K_K07 (3).

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10 egzamin pisemny

W3

3. Znajomość podstawowych zasad dochodzenia
do zawodu sędziego oraz innych zawodów związanych
z wymiarem sprawiedliwości: K_W02 (3), K_W03 (3),
K_W05 (3), K_W06 (3), K_W07 (3), K_W10 (3),
K_W13(3) , K_W15 (3), K_U01 (3), K_U03 (3), K_U06
(3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U13 (3), K_K01 (3), K_K03
(3), K_K05 (3), K_K06 (3), K_K07 (3).

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05 egzamin pisemny

W4

4. Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych
(akty prawne i orzecznictwo) z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej: K_W02 (3), K_W03
(3), K_W05 (3), K_W06 (3), K_W07 (3), K_W10 (3),
K_W13(3) , K_W15 (3), K_U01 (3), K_U03 (3), K_U06
(3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U13 (3), K_K01 (3), K_K03
(3), K_K05 (3), K_K06 (3), K_K07 (3).

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykazać podstawowe zasady działania wymiaru
sprawiedliwości i zna podstawy ustrojowe władzy
sądowniczej oraz praktykę jej funkcjonowania

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 opisania podstawowych zasad działania wymiaru
sprawiedliwości

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

analiza aktów normatywnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znajomość podstawowych zasad działania wymiaru sprawiedliwości W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie minimalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Słynne krakowskie procesy sądowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.300.1586937038.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studentów umiejętności analizy akt sądowych, na podstawie najsłynniejszych krakowskich spraw
karnych XIX i XX wieku.

C2 Nabycie przez studentów praktycznej wiedzy dotyczącej zmian, jakie zaszły w ewolucji prawa karnego i procesu
sądowego.

C3 Nabycie przez studentów umiejętności oceny wpływu okoliczności społecznych i politycznych na przebieg
procesu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student potrafi konfrontować przebieg procesu
sądowego z treścią norm prawnych oraz oceniać
wpływ okoliczności pozaprawnych na wymiar
sprawiedliwości.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10 projekt, zaliczenie

W2
Student rozumie wpływ okoliczności społecznych
i politycznych na kształt prawa formalnego
i materialnego oraz praktyki sądowej

PRA_K3_W03 projekt, zaliczenie

W3
Student rozumie zmiany jakie zaszły w przebiegu
procesu sądowego; umie wskazać ich przyczyny
i konsekwencje.

PRA_K3_W07 projekt, zaliczenie

W4
Student potrafi pozyskać informacje niezbędne
do zweryfikowania poprawności przedstawionego
sposobu stosowania prawa.

PRA_K3_W16 projekt, zaliczenie

W5
Student umie odnaleźć odpowiedniki współcześnie
obowiązujących prawa procesowego w prawie
minionym.

PRA_K3_W12 projekt, zaliczenie

W6 Student zdaje sobie sprawę z roli procesu sądowego
jako środka do rozwiązania konfliktu. PRA_K3_W04 projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi konfrontować przebieg procesu
sądowego z treścią norm prawnych oraz oceniać
wpływ okoliczności pozaprawnych na wymiar
sprawiedliwości.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

projekt, zaliczenie

U2
Student rozumie wpływ okoliczności społecznych
i politycznych na kształt prawa formalnego
i materialnego oraz praktyki sądowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

projekt, zaliczenie

U3
Student potrafi pozyskać informacje niezbędne
do zweryfikowania poprawności przedstawionego
sposobu stosowania prawa.

PRA_K3_U16 projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student zdaje sobie sprawę z doniosłości konsekwencji
związanych ze stosowaniem prawa i odpowiedzialności
z tym związanej.

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

projekt, zaliczenie

K2
Student zna i rozumie role procesowe; zdaje sobie
sprawę z konsekwencji związanych ze stosowaniem
prawa.

PRA_K3_K02 projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie projektu 30

analiza źródeł historycznych 19
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Przygotowanie prac pisemnych 15

analiza aktów normatywnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Proces Wojciecha Wolińskiego i Reginy Pery (1825) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

2. Sprawa Barbary Ubryk (1869) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

3. Proces Ludwika Waryńskiego (1880) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

4. Proces Janiny Borowskiej (1909-10) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

5. Proces Macieja Palucha (1927) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

6. Proces Marii Ciunkciewiczowej (1932) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

7. Proces Rity Gorgonowej (1932-33) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

8. Proces Wandy Parylewiczowej (1937) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

9. Proces krakowski (1947). W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

10. Proces Władysława Mazurkiewicza (1956) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

11. Proces Karola Kota (1967-68) W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, zaliczenie
Zaliczenie na podstawie: obecności na zajęciach (możliwa jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywności w trakcie zajęć oraz oceny
jakości wykonywanych zadań praktycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Historia państwa i prawa polskiego.
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Podstawy rzymskiego prawa publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.33FC0.1586939986.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład klasyczny: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie w zagadnienia rzymskiego prawa publicznego, w tym administrowania państwem przez długie
wieki starożytności.

C2 Znajomość i poprawna interpretacja tekstów źródłowych, analizowanych podczas wykładu.

C3 Znajomość podstawowych zasad ewolucji oraz ochrony praw jednostki wobec państwa.

C4 Nauczenie rozumowania prawniczego przez studium rozwiązywania konkretnych problemów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie metody administrowania
państwem funkcjonujące w trzech formach
ustrojowych państwa rzymskiego (monarchia,
republika, cesarstwo)

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W2
Student zna i rozumie procedury tworzenia prawa
w poszczególnych formach ustroju państwa
rzymskiego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W3
Student zna i rozumie zależności między państwem
a jednostką w kontekście uprawnień wynikających z
posiadania obywatelstwa rzymskiego.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W4
Student zna i rozumie procedury powoływania
i funkcjonowania rzymskiego aparatu urzędniczego
w poszczególnych formach ustrojowych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaproponować i uzasadnić własną
ocenę poszczególnych instytucji wykorzystywanych
w administrowaniu państwem rzymskim.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U2
Student potrafi przedstawić przebieg ewolucji
procedur zarządzania państwem w kontekście
zachodzących zmian w społeczeństwie.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12 egzamin pisemny

U3
Student potrafi sporządzić i uzasadnić ocenę
poszczególnych elementów składających się na proces
rządzenia państwem.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do przeprowadzenia samodzielnej
analizy źródeł prawa w ujęciu historycznym.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K08 egzamin pisemny

K2
Student jest gotów do stawiania wniosków i ocen
odnoszących się do metod administrowania
państwem.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład klasyczny 21

analiza aktów normatywnych 10

analiza źródeł historycznych 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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przygotowanie do egzaminu 8

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Unikalność prawa rzymskiego na tle innych porządków prawnych, rzymskie
pojęcia i podziały prawa, elementy trwałe rzymskiego ustroju i systemu źródeł
prawa.

W1, U2, K1

2. Cechy ustroju Rzymu królewskiego. W1, U2, K1

3.
Ustrój republikańskiego Rzymu. Urzędnicy, zgromadzenia ludowe i senat w
okresie republiki rzymskiej. Wybory urzędników, kampania wyborcza i przebieg
kariery urzędniczej.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K2

4. Ustrój Rzymu w okresie pryncypatu. Cesarz jako prawodawca. Reforma struktury
urzędniczej. Rola komicjów i senatu w początkach pryncypatu. W1, W4, U2, U3, K1, K2

5. Ustrój Rzymu w okresie dominatu. Diarchia i tetrarchia. Reforma państwa. W1, W4, U2, U3, K1, K2

6. Obywatelstwo rzymskie. W3, U2, K2

7. Elementy prawa i postępowania karnego. W2, W3, U2, K1, K2

8. Religie Rzymu. W1, W3, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład klasyczny egzamin pisemny Egzamin pisemny obejmujący pytania testowe oraz pytania otwarte.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dostępny dla studentów od drugiego do piątego roku studiów, posiadających zaliczenie z przedmiotu Prawo
rzymskie.
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Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.33FC0.1586940644.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład klasyczny: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot służy przedstawieniu, co współczesny prawnik wykształcony na prawie rzymskim powinien wiedzieć
o prawie kanonicznym oraz co i jak może z prawa kanonicznego zrozumieć. Poszerzy perspektywę
prawnoporównawczą i międzysystemową oraz interdyscyplinarną. Da wiedzę o podstawach prawa kanonicznego,
jego instytucji, źródeł, historii, rozwoju i recepcji oraz przenikania się dwóch porządków prawnych: rzymskiego
i kanonicznego, o dualizmie prawa, współczesnych kodyfikacjach i zjawisku dekodyfikacji, o pozycji prawno-
międzynarodowej Stolicy Apostolskiej, o teorii stosowania prawa kanonicznego, prawa majątkowego i prawa
małżeńskiego w relacji do prawa cywilnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 267 / 392

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie różnice między kanonicznym
prawem małżeńskim a polskim prawem rodzinnym
i opiekuńczym, rozróżnia zawarcie małżeństwa
kościelnego i jego przesłanki od małżeństwa
wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Student zna
podstawowe zasady procesu kanonicznego
w sprawach małżeńskich, specyfikę postępowania
dowodowego w tych sprawach, a także najważniejsze
cechy praktyki orzeczniczej sądów kościelnych.
Student potrafi dokonać analizy i wskazać różnice
pomiędzy kościelnym procesem o stwierdzenie
nieważności małżeństwa a postepowaniem
rozwodowym. Zna i rozumie instytucje Obrońcy Węzła
Małżeńskiego.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

esej

W2

Student orientuje się w okolicznościach powstania
prawa kanonicznego oraz czynnikach, które wpłynęły
na jego ukształtowanie. Potrafi wskazać ośrodki oraz
metody jego powstania. Umie wykazać związek
pomiędzy rozwojem prawa kanonicznego
a dookreślaniem zasad religii katolickiej.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W13 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi określić istniejące relacji między
kanonicznym porządkiem prawnym i prawem
rzymskim. Rozumie istotę dualizmu prawa
i oddziaływania prawa rzymskiego na proces tworzenia
i regulowania się prawa kościelnego – ius
ecclesiasticum. Student potrafi wyjaśnić
wykorzystywanie cesarskich leges do tworzenia
kościelnych kanonów oraz ich udziału w procesie
ujednolicenia prawa kościelnego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

esej

U2

Student potrafi wskazać węzłowe momenty w dziejach
tego prawa i opisać je w kategoriach tzw. długiego
trwania. Zna nieoficjalne i oficjalne zbiory prawa
kanonicznego z okresu sprzed kodyfikacji Pio-
Benedyktyńskiej, ich systematykę, zawartość,
znaczenie oraz okoliczności powstania.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U17

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wyjaśnić znaczenie
uniwersyteckich studiów kanonistycznych dla rozwoju
kultury prawnej. Orientuje się w skali wpływu prawa
kanonicznego na prawo państwowe w zakresie prawa
prywatnego, prawa karnego, prawa procesowego
i kultury prawnej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład klasyczny 21

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 39
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przeprowadzenie badań literaturowych 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Powstanie prawa kanonicznego i jego rola w Kościele rzymsko-katolickim.
2. Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego.
3. Ecclesia vivit lege Romana: cesarskie leges i kościelne canones.
4. Rzymskie pochodzenie zasad prawa kanonicznego.
5. Normy ogólne Kodeksu prawa kanoniczne z perspektywy reguł prawa
rzymskiego.
6. Recepcja prawa kanonicznego w prawie państwowym.
7. Źródła i instytucje prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego.
8. Dekodyfikacja a kodeksy prawa kanonicznego (1917, 1983, 1990).
9. Stolica Apostolska jako reprezentacja Kościoła katolickiego i podmiot prawa
międzynarodowego.
10. Prawo majątkowe i dobra doczesne Kościoła i jego recepcja w prawie polskim.
11. Proces kanonizacyjny a rzymski proces kognicyjny.
12. Zawarcie małżeństwa wyznaniowego a prawo rzymskie.
13. Kanoniczne prawo małżeńskie.
14. Proces kanoniczny w sprawach małżeńskich a postępowanie rozwodowe.
15. Instytucja Obrońcy Węzła Małżeńskiego
16. Instytucja separacji małżonków w prawie kanonicznym i polskim prawie
rodzinnym
17. Kanoniczne prawo karne, delicta graviora.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład klasyczny esej Uczestnictwo w zajęcia (prawo do dwóch nieobecności), egzamin w formie
eseju - zdany egzamin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu „Prawo rzymskie”



Sylabusy 269 / 392

Proces karny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc47b68.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-112cw, WPA-10.PZ-112

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z pojęciami prawa karnego procesowego

C2 Przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania prawa karnego procesowego

C3 Uświadomienie wszechstronnych powiązań polskiej procedury karnej - konstytucyjnych, międzynarodowych,
europejskich

C4 Przekazanie wiedzy dotyczącej pozycji poszczególnych uczestników postępowania karnego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma pogłębioną wiedzę o prawie karnym
procesowym i jego powiązaniach z innymi dziedzinami
prawa

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W2
student zna zasady prawa karnego procesowego
i widzi ich powiązanie z aksjologicznymi podstawami
tej dziedziny prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi wyszukiwać znajdujące zastosowanie
przepisy, rekonstruować normy prawne i dokonywać
subsumpcji.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U2
student widzi instytucje procesu karnego i prawa
karnego procesowego w ich powiązaniu z instytucjami
innych dziedzin prawa i różnymi przejawami życia
społecznego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów do podejmowania działań
podnoszących świadomość prawną w społeczeństwie.

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04 egzamin pisemny

K2
student ma wpojone stosowanie przepisów prawa
z poszanowaniem wartości konstytucyjnych oraz
w zgodzie z zasadami etyki.

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 42

rozwiązywanie kazusów 21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
126

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 42

rozwiązywanie kazusów 21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 21

przygotowanie do egzaminu 48

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
177

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe założenia systemu prawa
karnego procesowego, zasady procesowe, warunki dopuszczalność procesu,
pozycja poszczególnych uczestników procesu karnego, gwarancje procesowe i
ochrona ich uprawnień, zasady stosowania środków przymusu procesowego,
podstawy prawa dowodowego, przebieg procesu, z uwzględnieniem jego
modalności, zasady współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Silny
nacisk jest kładziony na konstytucyjne i europejskie uwarunkowania prawa
karnego procesowego i procesu karnego. Zagadnienia o charakterze
teoretycznym i dogmatycznym omawiane są głównie w ramach wykładu,
natomiast działanie prawa procesowego w praktyce i subsumpcja stanów
faktycznych pod odpowiednie normy prawne jest nauczane głównie w ramach
ćwiczeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
egzamin składa się z trzech części: testowej, opisowej oraz kazusowej,
przy czym w tej ostatniej części zdający korzysta z tekstów aktów
normatywnych. Konieczne jest uzyskanie co najmniej połowy punktów, w
tym odpowiedniej liczby punktów z poszczególnych części.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń daje dodatkowe punkty podwyższające ocenę osobom,
które zdały egzamin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdanie egzaminu z prawa karnego (materialnego)
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Postępowanie cywilne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc4d932.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-104cw, WPA-10.PZ-104

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna naczelne zasady obowiązujące
w sądowym postepowaniu cywilnym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2
student zna gruntownie regulację prawną
postepowania rozpoznawczego procesowego oraz
ogóle zagadnienia dotyczące innych postępowań
cywilnych

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prawidłowo powiązać przepisy normujące
poszczególne instytucje procesowe, znajdujące się
w różnych częściach lub księgach Kodeksu
postępowania cywilnego - w celu dokonania ich
prawidłowej wykładni

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2 praktycznie zastosować poszczególne przepisy
i instytucje procesowe

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stosowania etyki w działalności zawodowej prawnika
polegającej na reprezentacji procesowej stron
(uczestników postępowania) w postępowaniu
cywilnym

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 21

przygotowanie do ćwiczeń 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
84

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 24

przygotowanie do egzaminu 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
246

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcia ogólne: postępowanie cywilne, prawo procesowe cywilne, cel i funkcje
postępowania, sprawa cywilna, rodzaje postepowań cywilnych, przesłanki
procesowe, droga sądowa, stosunek postępowania cywilnego do innych
postępowań, postępowanie pojenadwcze

W1, W2, U1, U2

2. Sądowe postępowanie cywilne, prawo do sądu, naczelne zasady postępowania W1, W2, U1, U2

3.

Podmioty postępowania: sąd, jurysdykcja krajowa, immunitet procesowy,
właściwość sądów w sprawach cywilnych, strony i uczestnicy postępowania,
zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja
procesowa, współuczestnictwo w sporze, udział osób trzecich w procesie cywilny,
przekształcenia podmiotowe w procesie cywilnym

W1, W2, U1, U2

4.
Przedmiot postępowania: powództwo, roszczenie procesowe, przedmiot
postępowania nieprocesowego, czynności procesowe, posiedzenia sądowe,
terminy procesowe

W1, W2, U1, U2

5.

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji: wszczęcie postępowania i jego
skutki, zwrot pozwu, zakaz nadużywania uprawnień procesowych, klauzula
dobrych obyczajów, obrona pozwanego (m.in. zarzuty i powództwo wzajemne),
rozprawa i jej przebieg, cofnięcie pozwu, odrzucenie pozwu, umorzenie
postepowania, zawieszenie postępowania, ugoda procesowa, uznanie powództwa

W1, W2, U1, U2, K1

6. Dowody: przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, domniemania faktyczne i
prawne, ciężar dowodu, środki dowodowe, ograniczenia dowodowe W1, W2, U1, U2, K1
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7.
Orzeczenia sądów: rodzaje orzeczeń, zasady orzekania, rodzaje wyroków, rodzaje
postanowień, prawomocność orzeczeń sądowych, wykonalność i skuteczność
orzeczeń sądowych

W1, W2, U1, U2

8.
Zaskarżanie orzeczeń sądowych: środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia,
apelacja, nieważność postepowania, zażalenie, nadzwyczajne środki zaskarżenia
(skarga kasacyjna, wznowienie postępowania), skarga o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

W1, W2, U1, U2, K1

9. Postępowania odrębne: rodzaje postępowań odrębnych, odstępstwa od regulacji
obowiązujących w zwykłym postępowaniu procesowym W1, W2, U1, U2

10. Ogólna charakterystyka postępowania nieprocesowego, kategorie spraw
rozpoznawanych w trybie nieprocesowym postępowania rozpoznawczego W1, W2, U1, U2

11. Postępowanie zabezpieczające: ogólna charakterystyka postępowania
zabezpieczającego, przesłanki zabezpieczeni roszczeń W1, W2, U1, U2

12.
Postępowanie egzekucyjne: organy egzekucyjne, środki zaskarżenia w
postępowaniu egzekucyjnym, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy, powództwa
przeciwegzekucyjne

W1, W2, U1, U2

13. Umowy w przedmiocie jurysdykcji krajowej: umowa prorogacyjna, umowa
derogacyjna W1, W2, U1, U2

14.
Alternatywne metody rozwiązywania sporów: mediacja i sąd polubowny (zapis na
sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu
polubownego), mediacja (mediacja umowna i ze skierowania sądu, zasady
postępowania mediacyjnego, ugoda zawarta przed mediatorem)

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zdaniem
egzaminu z Prawa cywilnego. 2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną i
składa się testu wielokrotnego wyboru oraz pytań problemowych. 3.
Egzamin jest przeprowadzany co najmniej w 4 terminach: 2 terminy w
sesji letniej, 2 terminy w sesji poprawkowej. 4. Egzamin przedterminowy
(o ile jest przeprowadzany) odbywa się nie wcześniej niż miesiąc przed
rozpoczęciem sesji letniej. 5. Do egzaminu przedterminowego mogą
przystąpić wyłącznie studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń z
Postępowania cywilnego. 6. Wyniki egzaminu są ogłaszane w systemie
USOS.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdanie rocznego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość prawa cywilnego materialnego poświadczona egzaminem z przedmiotu Prawo cywilne
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Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc52dd3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-103cw, WPA-10.PZ-103

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
11.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znajomość podstawowych pojęć, zasad, konstrukcji
i instytucji procesowych postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin
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W2
znajomość podstawowych uprawnień procesowych
uczestników postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego.

PRA_K3_W06 egzamin

W3
znajomość etapów postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego oraz mechanizmu i zasad
stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym.

PRA_K3_W10 egzamin

W4
w4 Znajomość metod analizy, interpretacji
i stosowania przepisów regulujących postępowanie
administracyjne i sądowoadministracyjne

PRA_K3_W14 egzamin

W5
posiadanie wiedzy na temat relacji między prawem
administracyjnym i postępowaniem administracyjnym
oraz między postępowaniem administracyjnym
i postępowaniami sądowymi

PRA_K3_W11 egzamin

W6

posiadanie podstawowej wiedzy na temat ewolucji
postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego oraz relacji polskiego
systemu kontroli sądowoadministracyjnej
do modelowych rozwiązań innych państw

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08 egzamin

W7
znajomość podstawowych narzędzi (instrumentów)
zdobywania informacji prawniczych na temat
postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_W16 egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność kwalifikacji stanów faktycznych
podlegających regulacji z zakresu postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_U04 egzamin

U2
umiejętność rozumienia i wyjaśniania procesu
stosowania prawa oraz rodzajów naruszeń prawa i ich
konsekwencji w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07 egzamin

U3

umiejętność identyfikacji, analizy i interpretacji
zasadniczych przepisów prawnych mających
zastosowanie w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym oraz kwalifikacji prawnej
i ustalenia konsekwencji prawnych podstawowych
sytuacji procesowych występujących w tych
postępowaniach

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiadanie świadomości zmienności regulacji
procesowej z zakresu prawa i postępowania
administracyjnego oraz postępowania
sądowoadministracyjnego oraz konieczności ciągłego
uzupełniania wiedzy w tym zakresie

PRA_K3_K01 egzamin

K2

posiadanie świadomości konsekwencji społecznych
i indywidualnych stosowania prawa w postępowaniu
administracyjnym i sądowoadministracyjnym, wpływu
aktów stosowania prawa w tych postępowaniach
na społeczną ocenę działalności organów państwa
i porządku prawnego oraz konieczności podejmowania
przez prawników stosujących prawo administracyjne
ciągłych działań na rzecz podniesienia poziomu
świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin
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Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 57

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
99

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 140

przygotowanie do ćwiczeń 39

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
222

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Wprowadzenie do prawa administracyjnego procesowego. 1. Prawo
administracyjne procesowe. Relacja między prawem materialnym i procesowym w
obrębie prawa administracyjnego. 2. Odrębności postępowania administracyjnego
wobec postępowań sądowych. Struktura podmiotowa postępowania
administracyjnego i postępowań sądowych. 3. Zróżnicowanie postępowań
administracyjnych. System postępowań administracyjnych i jego budowa. 4.
Źródła prawne postępowań administracyjnych. Kodeks postępowania
administracyjnego i jego geneza. 5. Rodzaje postępowań uregulowanych w
Kodeksie. Postępowania wyłączone i odrębne. 6. Istota i etapy konkretyzacji norm
prawa administracyjnego. Specyfika jurysdykcyjnej konkretyzacji norm prawa
administracyjnego.

W5, W6

2.

II. Administracyjne postępowanie jurysdykcyjne. 1. Pojęcie postępowania
jurysdykcyjnego, jego cel i istota. 2. Przedmiot postępowania jurysdykcyjnego.
Pojęcie indywidualnej sprawy administracyjnej. Mechanizm stosowania prawa w
sprawach administracyjnych. 3. Organy prowadzące postępowanie. Rodzaje
organów. Pojęcie administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym i
funkcjonalnym. Właściwość organów i sposoby jej określania. 4. Wyłączenie
pracownika organu oraz wyłączenie organu. 5. Współdziałanie organów. 6. Strona
i postępowania i podmioty na prawach strony. a) Istota legitymacji procesowej –
interes prawny. b) Pojęcie i koncepcje strony. c) Wielopodmiotowość w
postępowaniu administracyjnym. d) Podmioty na prawach strony. Udział
prokuratora w postępowaniu. 7. Zasady ogólne postępowania. Charakterystyka.
Gwarancje ich realizacji. 8. Czynności procesowe. 9. Doręczenia. Wezwania.
Sposoby utrwalania czynności procesowych. Terminy i instytucja przywrócenia
terminu. 10. Przebieg postępowania przed organem I instancji. Postępowanie
uproszczone. 11. Wszczęcie postępowania. 12. Terminy załatwiania spraw.
Bezczynność organu. Gwarancje terminowego załatwiania spraw. 13. Zawieszenie
postępowania, jego formy i konsekwencje. 14. Dowody i przebieg postępowania
dowodowego. 15. Rozprawa administracyjna. Mediacja administracyjna. 16.
Determinanty decyzji administracyjnej. 17. Fakt i prawo w postępowaniu. Istota
subsumcji administracyjnej. 18. Uznanie administracyjne i jego miejsce w procesie
stosowania prawa. 19. Orzeczenia administracyjne. Decyzja administracyjna. a)
Istota decyzji. Sposoby definiowania decyzji. b) Rodzaje decyzji. c) Elementy
składowe decyzji i ich znaczenie. Uzasadnienie decyzji d) Rektyfikacja orzeczeń
administracyjnych. e) Wykonalność i obowiązywanie decyzji. Zasada
samozwiązania. f) Klauzule dodatkowe 20. Milczące załatwienie sprawy. Zakres
stosowania. Przesłanki. Charakterystyka. Skutki. 21. Postanowienia
administracyjne i ich rodzaje. 22. Ugoda w postępowaniu administracyjnym. 23.
Administracyjny tok instancji. a) Pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka środków
prawnych. b) Charakterystyka odwołania oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy. c) Samokontrola w postępowaniu odwoławczym. d) Przebieg
postępowania odwoławczego oraz postępowania uruchomionego wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy. e) Kategorie decyzji po rozpatrzeniu odwołania
oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. f) Zakaz reformationis in peius. g)
Zażalenie. 24. Weryfikacja orzeczeń administracyjnych w trybach
nadzwyczajnych. Wadliwość decyzji administracyjnych. Kategorie wad. Teorie
wadliwości. Zbieg trybów weryfikacji tożsamych ostatecznych aktów
administracyjnych. 25. Uchylanie i zmiana ostatecznych decyzji niewadliwych.
Zasada ochrony praw nabytych w postępowaniu administracyjnym. 26.
Wznowienie postępowania administracyjnego. a) Istota i przesłanki. b) Właściwość
organów. c) Przebieg postępowania. d) Decyzje kończące postępowanie
wznowione. 27. Nieważność orzeczenia administracyjnego. Stwierdzenie
nieważności orzeczenia administracyjnego. a) Koncepcja bezwzględnej
nieważności decyzji a koncepcja jej unieważnialności. Domniemanie ważności
decyzji. b) Istota stwierdzenia nieważności. c) Przesłanki stwierdzenia
nieważności. d) Właściwość organów. Postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności. e) Orzeczenia wydawane w sprawie stwierdzenia nieważności. 28.
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej. 29. Problem prawomocności
decyzji. 30. Sankcje administracyjne.

W1, W2, W3, W4, W7,
U1, U2, U3, K1, K2



Sylabusy 282 / 392

3.

III. Postępowanie sądowoadministracyjne. 1. Geneza i rozwój sądownictwa
administracyjnego. Modele sądowej kontroli administracji. Rozwiązania w
zagranicznych porządkach prawnych. 2. Źródła prawa o postępowaniu
sądowoadministracyjnym w polskim systemie prawnym 3. Weryfikacja
sądowoadministracyjna. Istota, cechy, poziomy, fazy i cele. 4. Miejsce sądów
administracyjnych w systemie organów państwa. Ustrój i organizacja sądów
administracyjnych 5. Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego 6.
Sprawa sądowoadministracyjna i jej koncepcje. 7. Zakres podmiotowy i
przedmiotowy drogi postępowania sądowoadministracyjnego. 8. Ustawy
ustanawiające szczególne kategorie spraw sądowoadministracyjne. Rozwiązania
reprezentatywne. 9. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego. Sąd i
referendarze. Organizacja, właściwość, instytucja wyłączenia. 10. Strony i
podmioty na prawach strony. Zdolność sądowa, procesowa oraz postulacyjna w
postępowaniu sądowoadministracyjnym. Współuczestnictwo i następstwo
procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Pełnomocnictwo procesowe
i pełnomocnicy. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, organizacji
społecznych i innych podmiotów na prawach strony w postępowaniu
sądowoadministracyjnym. 11. Skarga, wniosek i sprzeciw jako środki zaskarżenia
(charakter, zakres przedmiotowy, rodzaje, cechy, wymogi formalno-procesowe).
12. Przesłanki dopuszczalności wszczęcia postępowania
sądowoadministracyjnego. Przesłanki w sensie szerokim (ogólnym) i w sensie
wąskim (właściwym, ścisłym, szczególnym). 13. Odrębności procesowe związane
ze sprzeciwem i wnioskiem jako środkami prawnymi oraz postępowaniem ze
sprzeciwu i wniosku. 14. Czynności procesowe. Pisma, doręczenia i terminy
procesowe. Instytucja przywrócenia terminu. 16. Postępowanie przed sądem
administracyjnym pierwszej instancji. a) wniesienie skargi (sprzeciwu lub
wniosku); b) skutki zaskarżenia: wszczęcie postępowania; ochrona tymczasowa;
kompetencje autokontrolne organu w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
zbiega postępowania sądowego i postępowania administracyjnego oraz zasady
wyłączania dwutorowości; c) wstępne badanie skargi; d) posiedzenia sądowe; e)
postępowanie mediacyjne i uproszczone; f) rozprawa; g) postępowanie dowodowe
przed sądem administracyjnym oraz problem nowych faktów i dowodów w tym
postępowaniu; h) zawieszenie i umorzenie postępowania
sądowoadministracyjnego; i) orzekanie sądu administracyjnego. 17. Mechanizm
rozpoznania i orzekania sądu administracyjnego. a) pojęcia zwrotów
stosunkowych, normy odniesienia i normy dopełnienia w postępowaniu
sądowoadministracyjnym; b) czynniki kształtujące granice rozpoznania i orzekania
sądu administracyjnego; c) zasada niezwiązania granicami skargi w fazach
rozpoznania i orzekania; d) granice przedmiotowe i podmiotowe rozpoznania i
orzekania sądu administracyjnego; e) zagadnienie zakazu reformationis in peius w
postępowaniu sądowoadministracyjnym. 18. Orzeczenia sądu administracyjnego.
a) rodzaje orzeczeń i ich podstawy; b) instytucje sprostowania, uzupełniania i
wykładni orzeczeń; c) orzeczenia sygnalizacyjne i sankcyjne; d) prawomocność,
skuteczność, wykonalność i funkcje orzeczeń sądów administracyjnych. 19. Środki
odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym. a) skarga kasacyjna:
charakter przesłanki dopuszczalności, przebieg postępowania kasacyjnego,
przesłanki nieważności postępowania, orzeczenia wydawane w postępowaniu
kasacyjnym; b) zażalenie: charakter, zakres przedmiotowy, przesłanki
dopuszczalności, orzeczenia wydawane w postępowaniu zażaleniowym. 20.
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. 21. Unieważnienie
prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. 22. Stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. 23.
Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego. 24.
Oddziaływanie orzeczenia sądu administracyjnego na zakończone postępowanie
administracyjne. Zasada związania prawomocną oceną prawną sądu
administracyjnego. Prawomocność zaskarżonego aktu lub czynności jako
konsekwencja prawomocnego wyroku oddalającego skargę. 25. Koszty procesowe
i sądowe oraz instytucja prawa pomocy.

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, U1, U2, U3, K1, K2
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4.

IV. Postępowania administracyjne uproszczone, postępowania w sprawach
nakładania i wymierzania sankcji administracyjnych (administracyjnych kar
pieniężnych) oraz udzielania ulg w ich wykonywaniu oraz elementy
administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 1. Postępowanie w sprawach
wydawania zaświadczeń. 2. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. Petycje.
3. Postępowania w sprawach nakładania i wymierzania sankcji administracyjnych
(administracyjnych kar pieniężnych) oraz udzielania ulg w ich wykonywaniu. 4.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Podstawowe zagadnienia (przepisy dz.
I-III ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji): a) istota postępowania egzekucyjnego i jego zakres; b) zasady
ogólne postępowania egzekucyjnego; c) podmioty postępowania egzekucyjnego;
d) przebieg postępowania egzekucyjnego; e) środki egzekucji świadczeń
pieniężnych i świadczeń niepieniężnych; f) środki prawne w postępowaniu
egzekucyjnym.

W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (20 pytań) oraz
pytań problemowych na tle 5 kazusów. Czas trwania egzaminu 45 minut.
Skala punktacji i ocen: 0-14 niedostateczny 15-18 dostateczny 19-21 plus
dostateczny 22-24 dobry 25-26 plus dobry 27-30 bardzo dobry Zapisy na
egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez
wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego. Zapisy na
egzaminy kończą się na trzy dni przed egzaminem. Kolejność wejścia na
egzamin pisemny wynika z alfabetycznej listy z systemu USOS. Przed
wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką.
Studenci, którzy bez usprawiedliwienia nie przystąpili do egzaminu, na
którego termin byli zarejestrowani, uzyskują wpis "nzal" w systemie USOS.
Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby zapisane w USOS.
Egzamin ustny jest formą fakultatywną zaliczenia przedmiotu dla osób z
oceną b. dobrą z ćwiczeń i seminarzystów Katedry. Odbywa się on tylko w
terminie egzaminu przedterminowego po uprzedniej rejestracji w
Sekretariacie Katedry.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą uprawnia do uzyskania
dodatkowych punktów na egzaminie pisemnym według następujących
zasad: 1) ocena bardzo dobra: 4 pkt. dodane do min. 15 pkt. albo 2 pkt.
dodane do 14 lub 13 pkt. uzyskanych na egzaminie pisemnym (lub
możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego); 2) ocena plus dobra: 3
pkt. dodane do min. 15 pkt. albo 1 pkt dodany do 14 pkt. uzyskanych na
egzaminie pisemnym; 3) ocena dobra: 2 pkt. dodane do min. 15 pkt. albo
1 pkt dodany do 14 pkt. uzyskanych na egzaminie pisemnym. Dodatkowe
punkty są doliczane wyłącznie w terminie egzaminu przedterminowego
oraz pierwszym terminie sesji letniej.
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Praktyka 1 miesiąc
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cbe4da8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS
WPA-10.PZ-10161

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie praktycznej strony wykonywania zawodów prawniczych

C2 Poznanie struktury instytucjonalnej prawniczego środowiska zawodowego oraz specyfiki rynku usług prawniczych
pod kątem wyboru dalszej kariery zawodowej

C3 Nabycie umiejętności analizy aktów prawnych, przeszukiwania literatury i elektronicznych baz danych

C4 Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy prawniczej do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych,
przygotowywania projektów pism procesowych, analizy zjawisk prawnych itp.

C5 Rozwój kompetencji społecznych w relacjach z przełożonym, pracownikami wymiaru sprawiedliwości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie ustrój, strukturę
i funkcjonowanie systemu wymiaru sądownictwa oraz
rolę i znaczenie zawodów prawniczych (radców
prawnych, adwokatów, notariuszy i doradców
podatkowych)

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18 zaliczenie

W2
Student zna i rozumie procesy stosowania prawa przez
sądy i organy administracji oraz wykorzystywane
w procesie stosowania prawa metody prawnicze

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

zaliczenie

W3
Student zna i rozumie faktyczne aspekty wykonywania
zawodów prawniczych oraz strukturę instytucjonalną
prawniczego środowiska zawodowego i specyfikę
rynku usług prawniczych

PRA_K3_W17 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować, analizować
i interpretować przepisy prawa na potrzeby proces ich
stosowania oraz wyjaśniać procesy stosowania prawa

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09 zaliczenie

U2
Student potrafi identyfikować i analizować stany
faktyczne oraz dokonać dokonać prawnej klasyfikacji
stanu faktycznego i wskazać skutki prawne łączone
z ustalonym w sprawie stanem faktycznym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U3
Student potrafi wyszukiwać informacje o prawie
polskim, a także orzecznictwo sądowe oraz literaturę
prawniczą

PRA_K3_U16 zaliczenie

U4
Student potrafi zajmować stanowisko w bieżących
sprawa dotyczących zjawisk prawnych, procesu
tworzenia prawa

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wskazania znaczenie etyki
w działaniach podejmowanych w zawodach
prawniczych

PRA_K3_K03 zaliczenie

K2
Student jest gotów do rozwoju kompetencji
społecznych i interpersonalnych istotnych dla
wykonywania zawodów prawniczych

PRA_K3_K09 zaliczenie

K3
Student jest gotów do podnajmowania działań
w zakresie dalszego kształcenia oraz uzpełeniania
wiedzy prawniczej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem prawniczego środowiska
zawodowego, a także nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz weryfikacja
stopnia opanowania posiadanej wiedzy

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

2.

Zdobycie doświadczeń pomocnych przy planowaniu własnej ścieżki rozwoju
zawodowego oraz zapoznanie się z aspektami funkcjonowania danej instytucji:
a) sferą organizacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem: podstaw prawnych
funkcjonowania instytucji i ich umocowania w systemie prawnym państwa (w tym
przepisy regulujące zakres uprawnień, regulaminy i statuty); struktury
organizacyjnej instytucji i relacji między poszczególnymi jej komórkami (zakres
kompetencji, przepływ odpowiedzialności); obiegu dokumentacji i nakładanych na
nią wymogów formalnych (wzory pism, kanały przesyłania dokumentów, sposoby
archiwizacji danych) oraz
b) sferą merytoryczną, w tym zwłaszcza: przedmiotem działalności instytucji
(charakter i rodzaj podejmowanych czynności, powiązania z innymi podmiotami
fizycznymi, prawnymi, organami administracyjnymi); przygotowywaniem i
przeprowadzaniem postępowań (opracowywanie projektów pism, rozstrzygnięć,
uczestnictwo w rozprawach); specyfiką zadań wynikającą z uprawnień danej
instytucji lub też jej specjalizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Zapoznawanie się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu prawnika pod opieką wyznaczonego Opiekuna Praktyk

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie kompletnego dziennika praktyk,
zawierającego: - potwierdzenie zaliczenia praktyki miesięcznej przez
instytucję przyjmującą (s. 2-3 dziennika praktyk); - wypełnione i
potwierdzone przez Opiekuna praktyk karty tygodniowe - nie mniej niż 18
dni roboczych; - opinię Opiekuna praktyk. Możliwe jest także zaliczenie
praktyki odbytej we własnym zakresie; wówczas student przedstawia po
odbyciu praktyki wniosek o zaliczenie praktyki, na podstawie dołączonych
dokumentów, zawierających informacje równoważne wpisom w dzienniku
praktyk; wymagane jest przedłożenie wraz z wnioskiem o zaliczenie
praktyki zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierającego co najmniej
następujące elementy: poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki (z
treści musi wynikać bezwzględnie, że student przepracował
systematycznie nie mniej niż 90 godzin), wykaz obowiązków oraz opinia
Opiekuna praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67d3493be.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3329

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Warsztat ma na celu zapoznanie studentów prawa z problematyką ekspertyz psychologicznych w szeroko
rozumianych sprawach cywilnych. Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę omawianych problemów w
oparciu o opinie sądowo-psychologiczne wydane w różnych kategoriach spraw: cywilnych, rodzinnych,
opiekuńczych i nieletnich. Studenci poznają standardy metodologiczne opinii sądowo-psychologicznych i będą
przygotowani do krytycznej oceny i wartościowania opinii pod kątem ich formalnej i merytorycznej
(metodologicznej) poprawności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 umie wskazać zadania psychologa w sprawach
cywilnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

projekt

W2 rozróżnia rodzaje ekspertyz psychologicznych
w sprawach cywilnych

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W12 projekt

W3 zna standardy opiniowania sądowo-psychologicznego
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikuje problemy, które mogą być przedmiotem
opinii psychologa w sprawach cywilnych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

projekt

U2 potrafi sformułować postanowienie o powołaniu
biegłego psychologa

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

zaliczenie pisemne

U3 potrafi dokonać krytycznej analizy opinii
psychologicznych

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumienia roli biegłego psychologa w sprawach
cywilnych i konieczności przestrzegania standardów
opiniowania psychologicznego

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

kazus

K2 rozumienia i świadomości znaczenia relacji biegli -
organ procesowy

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

kazus

K3 podnoszenia kwalifikacji i ma świadomość
konieczności dalszego kształcenia

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

rozwiązywanie kazusów 39

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie opinii sądowo-psychologicznych w sprawach cywilnych W1, W2, U1, K1

2. Zadania biegłego psychologa w sprawach cywilnych W1, U1, K1

3. Ekspertyzy psychologiczne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego W2, W3, U1, U3, K1

4. Opinie psychologiczne w sprawach nieletnich U2, U3, K2, K3

5. Opinie opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów W3, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, analiza przypadków, analiza opinii sądowo-psychologicznych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, kazus, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo cywilne
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Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67d33f56c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3328

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest poświęcony przedstawieniu kluczowych zagadnień na styku psychologii i prawa karnego metodą
warsztatową, poprzez aktywne włączenie studentów do pracy nad kazusami (studia przypadków) i opiniami
sądowo-psychologicznymi obrazującymi m.in. dylematy diagnostyczne dotyczące oceny motywacji sprawców
czynów zabronionych, wpływu stanu psychicznego na poczytalność, diagnozy uzależnień, szacowania ryzyka
powrotności do przestępstwa czy też planowania oddziaływań terapeutycznych. Studenci zapoznają się
ze standardami opiniowania sądowo-psychologicznego i nabędą umiejętność formułowania postanowienia
o powołaniu biegłego (tezy dowodowej) oraz krytycznej oceny i wartościowania opinii sądowo-psychologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 potrafi opisać związki prawa karnego i psychologii PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02 prezentacja

W2 umie zdefiniować przedmiot psychologii sądowej PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03 prezentacja

W3 zna i rozumie standardy opiniowania sądowo-
psychologicznego

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W12 kazus

W4 zna kryteria oceny i wartościowania opinii
psychologicznej

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W12 kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikuje zadania psychologiczne, które mogą być
przedmiotem opinii w sprawach karnych

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09 prezentacja

U2 potrafi wskazać obszary problemowe i łączyć wiedzę
z zakresu prawa karnego i psychologii

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

prezentacja

U3
potrafi krytycznie ocenić opinie psychologiczne
w sprawach karnych oraz wskazać ewentualne wady
i braki opinii

PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumienia indywidualnych i społecznych
konsekwencji decyzji podejmowanych przez
prawników i psychologów w ramach ich kompetencji
zawodowych

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

kazus

K2 ma świadomość znaczenia relacji biegli - organ
procesowy

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

kazus

K3 ma świadomość możliwości i konieczności dalszego
kształcenia

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

rozwiązywanie kazusów 39

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologiczne aspekty odpowiedzialności karnej W1, U1, K1

2. Charakterystyka psychologiczna sprawcy czynu zabronionego W2, W3, U2, K1

3. Psycholog jako biegły w sprawach karnych W3, W4, U3, K2

4. Zadania psychologa w orzekaniu i wykonywaniu środków zabezpieczających W3, U3, K1, K3

5. Standardy opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych W3, W4, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty kazus, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo karne
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Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cf43399.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3319

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz podstawowymi regulacjami z tego
zakresu wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa;
wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących dóbr osobistych na tle wybranych orzeczeń sądów polskich
oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 295 / 392

W1
podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych,
a w szczególności zasady konsekwencje naruszenia
dóbr osobistych.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

zaliczenie

W2 zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyfikacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania.

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U2 potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych
i innych źródeł.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa prawa prywatnego.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przeprowadzenie badań literaturowych 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie referatu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Konstrukcja ochrony dóbr osobistych, specyfika ochrony dóbr osobistych,
domniemanie bezprawności i uniezależnienie ochrony dóbr osobistych od winy
2. Rodzaje dóbr osobistych (koncepcje teoretyczne)
3. Ochrona czci
4. Ochrona wizerunku (z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych)
5. Ochrona prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem osób publicznych;
prywatność a dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym)
6. Ochrona imienia i nazwiska
7. Ochrona zdrowia
8. Ochrona twórczości
9. Dobra osobiste niewymienione wprost w kodeksie cywilnym (kult pamięci osoby
zmarłej, prawo do dobrego urlopu i in.)
10. Ochrona dóbr osobistych w Internecie - ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
12. Ochrona dóbr osobistych w prasie
13. Rola i dorobek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
zakresie ochrony dóbr osobistych (w tym tzw. kamienie milowe).

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
opracowanie argumentacji w rzeczywistej sprawie: za lub przeciw
orzeczeniu sądu I lub II instancji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone prawo cywilne



Sylabusy 297 / 392

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc751a1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3163

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna funkcje, instytucje, zasady i normy prawa
cywilnego procesowego w praktyce

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

projekt

W2
student zna miejsce poszczególnych instytucji
procesowych w systemie prawa cywilnego
procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi
systemami społecznymi

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W11 projekt
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W3 procesy stosowania prawa, potrafi identyfikować stany
faktyczne, relewantne przepisy i dokonywać subsumcji

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14 projekt

W4 przyczyny naruszania prawa oraz konsekwencje tego
zjawiska PRA_K3_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
praktycznie zastosować poszczególne przepisy
i instytucje procesowe (poznał zasady prawidłowego
sporządzania i formułowania pism procesowych)

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

projekt

K2
student jest gotów stosować etykę zawodową
i poprawnie kształtować relacje interpersonalne dla
właściwego wykonywania zawodu prawnika
z perspektywy społecznej oceny prawa

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

projekt

K3
student jest gotów uwzględniać konsekwencji
związanych z możliwością naruszenia dóbr osobistych
innych osób - zarówno w treści pism procesowych, jak
i w trakcie podejmowanych czynności procesowych

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

zbieranie informacji do zadanej pracy 39

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zasada pisemności i zasada ustności W1, W2, W3, W4, U1

2. Pojęcie pisma procesowego. Wymogi formalne i fiskalne pism procesowych. W1, W2, W3, W4, U1

3. Rodzaje pism procesowych (ze szczególnym uwzględnieniem pism
przygotowawczych). W1, W2, W3, W4, U1

4. Pozew (zwykły i na formularzu) oraz wniosek o wszczęcie postępowania
nieprocesowego. W1, W2, W3, W4, U1

5. Zażalenie. W1, W2, W3, W4, U1

6. Apelacja W1, W2, W3, W4, U1

7. Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. W1, W2, W3, W4, U1

8. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. W1, W2, W3, W4, U1

9. Wniosek o przywrócenie terminu. W1, W2, W3, W4, U1

10. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt Złożenie wybranych pism procesowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość podstaw postępowania cywilnego oraz struktury sądownictwa powszechnego.
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Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.33F00.5cac67d2eb1b6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3164

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach
i normach prawa karnego procesowego w praktyce

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

zaliczenie pisemne

W2
student ma wiedzę na temat wymogów odnoszących
się do pism procesowych w różnych etapach
postępowania karnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie sporządzać pisma procesowe
w postępowaniu karnym

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student rozwija gotowość do występowania
w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy lub
pełnomocnika

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza orzecznictwa 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wymogi formalne pism procesowych i konsekwencje ich naruszenia. Ograniczenia
w składaniu oświadczeń na piśmie .

Rodzaje pism procesowych:

- pisma organów procesowych /zarządzenia, orzeczenia/

- pisma stron,

W1, W2, U1, K1

2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W1, W2, U1, K1
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3. Akt oskarżenia (prywatny, subsydiarny, prokuratorski). Zgłoszenie udziału w
sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W1, W2, U1, K1

4. Odpowiedź na akt oskarżenia. W1, W2, U1, K1

5. Wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek dowodowy. Sprzeciw od wyroku
nakazowego. W1, W2, U1, K1

6. Wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania. W1, W2, U1, K1

7. Środki odwoławcze - zakres zaskarżenia, zarzuty i wniosku W1, W2, U1, K1

8. Apelacja obrońcy W1, W2, U1, K1

9. Apelacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego W1, W2, U1, K1

10. Zażalenie W1, W2, U1, K1

11. Kasacja W1, W2, U1, K1

12. Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość podstaw postępowania karnego oraz struktury sądownictwa powszechnego. Nie jest wymogiem
koniecznym zatem pozytywny wynik egzaminu z Procesu karnego.
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Postępowania karne szczególne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.1558522684.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład klasyczny: 10, konwersatorium: 11

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z powodami, sposobami, funkcjami i następstwami zróżnicowania form postępowania
karnego i innych postępowań represyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
poszczególne postępowania odrębne, szczególne
i konsensualne prowadzące do określenia
odpowiedzialności karnej sensu largo.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny,
obecność i bieżąca
aktywność na zajęciach
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
dobierać przepisy prawne znajdujące zastosowanie
w poszczególnych układach procesowych, potrafi
wyjaśniać ich wzajemny stosunek.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny,
prezentacja, obecność i
bieżąca aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
adaptowania swej wiedzy do zmieniającego się stanu
prawnego oraz do podejmowania działań na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa
i ochrony praw człowieka.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

prezentacja, obecność i
bieżąca aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład klasyczny 10

konwersatorium 11

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 21

przygotowanie eseju 21

przygotowanie do zajęć 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Teoria trybów szczególnych; Postępowanie w sprawach o wykroczenia, karne
skarbowe i przeciwko podmiotom zbiorowym ;
Konw: Optymalny model zwalczania drobniejszych czynów zabronionych;
Konw: Prawo karne w ochronie interesów finansowych państwa;
Konw: Jak zapełnić lukę między tradycyjnym prawem karnym a innymi gałęziami?;
Postępowanie wojskowe | Postępowania dyscyplinarne | Postępowanie w sprawach
nieletnich;
Konw: „Specyfika życia wojskowego” – czy wojskowy wymiar sprawiedliwości ma
sens?;
Konw: Jurydyzacja czy dejurydyzacja – odpowiedzialność dyscyplinarna;
Konw: Młody dorosły czy większe dziecko – ile represji ile wychowania w prawie
nieletnich?;
Mediacja w sprawach karnych;
Konw: Warsztat mediacyjny;
Postępowanie prywatnoskargowe, nakazowe i przyspieszone;
Konw: Jeszcze prawo karne, czy już prawo cywilne – reakcja na czyny przeciwko
dobrom ściśle indywidualnym;
Konw: Szybkość, sprawność, trafna reakcja;
Konw: Kryminalnopolityczne funkcje postępowań szczególnych;
Instrumenty konsensualne w sprawach karnych;
Konw: Kontradyktoryjność, imperatywność czy konsensualizm?;
Granice i przyszłość dyferencjacji;
Wybrane zagadnienia szczegółowe;

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład klasyczny egzamin pisemny egzamin pisemny - 50% oceny

konwersatorium prezentacja, obecność i bieżąca aktywność
na zajęciach

esej, prezentacja, referat - 25% oceny;
obecność i bieżąca aktywność na zajęciach -
25% oceny;

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdanie egzaminu z prawa karnego
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Postępowanie w sprawach nieletnich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc7e7e2.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3177

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kształtowanie się odpowiedzialności nieletnich i jej
wyodrębnianie w systemie prawa, model postępowań
w sprawach nieletnich, zasady odpowiedzialności
prawnej nieletnich, zasady postępowania w sprawach
nieletnich, środki stosowane wobec nieletnich i zasady
ich wykonywania.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny
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W2
różnice w postępowaniu wobec nieletnich w stosunku
do ogólnego postępowania karnego, jak też
w stosunku do postępowania cywilnego;

PRA_K3_W03 egzamin pisemny

W3 znajomość przyczyn różnicowania postępowań
sądowych ze względu na realizowany cel

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

samodzielne analizowanie i ocenianie sytuacji
prawnych związanych z osobami nieletnimi, ocenianie
polityki prawa w obszarze nieletnich, rozumie procesy
stosowania prawa, wykazuje umiejętność identyfikacji
stanów faktycznych, relewantnych przepisów
i dokonuje subsumcji,

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

rozumienie przyczyny naruszania prawa przez
nieletnich i konsekwencje tego zjawiska, rozumienie
konieczności podejmowania konkretnych działań
na rzecz osób nieletnich zagrożonych demoralizacją
lub dokonujących czynów zabronionych

PRA_K3_U12 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
gotowość oceny polityki prawa w obszarze nieletnich,
krytycznej analizy obowiązujących i zgłaszanych
rozwiązań

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2 gotowość do angażowania się w stosowanie prawa
w obszarze nieletnich PRA_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

analiza aktów normatywnych 35

rozwiązywanie kazusów 20

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kształtowanie się zasad odpowiedzialności oraz postępowania nieletnich – zarys
historyczny W1

2. Postępowanie w sprawach nieletnich w wybranych systemach prawnych W3

3. Zasady odpowiedzialności nieletnich w upn oraz podstawowe pojęcia W2, W3

4.
Organy i uczestnicy postępowaniu w sprawach nieletnich Rola policji w
postępowaniu
w sprawach nieletnich

U2

5.
Postępowanie wyjaśniające – wszczęcie postępowania – czynności policji –
czynności
sędziego rodzinnego; Środki zapobiegawcze wobec nieletniego Postępowanie
rozpoznawcze Postępowanie wykonawcze

W3, U1

6. Postępowanie w sprawach nieletnich w liczbach. Teoria i praktyka U1, U2, K1

7. Sytuacja nieletniego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów i praktyki oraz
standardów międzynarodowych W1, W2, W3, K1

8. Projekty reform postępowania w sprawach nieletnich K1, K2

9. Spotkanie z kuratorem, spotkanie z mediatorem W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uprzednie zaliczenie egzaminu z prawa karnego materialnego
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Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc13cd1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3335

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką przestępczości seksualnej w Polsce w tym w szczególności zakresu,
specyfiki i rozmiarów zjawiska

C2 Przekazanie studentom wiedzy o etiologii przestępczości seksualnej w tym dominujących obecnie teorii
etiologicznych

C3 Zapoznanie studentów z adekwatnymi (najbardziej skutecznymi) formami prawnokarnej reakcji wobec sprawców
oraz nauczenie studentów umiejętności dokonania oceny rozwiązań przyjętych w prawie polskim

C4
Przekazanie studentom wiedzy o specyfice postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne, a także
zapoznanie studentów ze specyfiką wykonywania poszczególnych ról procesowych w sprawach o przestępstwa
seksualne

C5 Przekazanie studentom umiejętności oceny opinii biegłych (psychiatrów, psychologów i seksuologów) w sprawach
o przestępstwa seksualne

C6 Przekazanie studentom umiejętności gromadzenia materiału dowodowego w sprawach o przestępstwa seksualne
oraz dokonywania jego oceny i analiz

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia prawne i pozaprawne dotyczące
przestępczości seksualnej

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

W2 podstawowe dane jakościowe i ilościowe dotyczące
przestępczości seksualnej w Polsce i na świecie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08

zaliczenie pisemne

W3
zagadnienia dotyczące etiologii przestępczości
seksualnej, podstawowe koncepcje etiologiczne oraz
koncepcje i modele dotyczące prawnokarnej reakcji
wobec sprawców przestępstw seksualnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

W4 specyfikę postępowań karnych w sprawach
o przestępstwa seksualne

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W18

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystać i integrować wiedzę z zakresu
kryminologii, psychologii jako nauki stosowanej
i systemu prawnego do szczegółowego analizowania
i oceniania złożonych problemów społecznych, w tym
patologii społecznej

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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U2

obserwować, opisywać i wyjaśniać zjawiska i procesy
społeczne oraz relację między nimi w kontekście
prewencji kryminalnej, postępowania karnego oraz
udzielania pomocy ofiarom i sprawcom oraz ich
rodzinom

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

obserwować, opisywać i wyjaśniać zachowania
człowieka i motywy nimi kierujące w kontekście
prewencji kryminalnej, postępowania karnego oraz
udzielania pomocy ofiarom i sprawcom oraz ich
rodzinom

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U4

uczestniczyć i prowadzić przesłuchanie świadka
pokrzywdzonego pełnoletniego ze szczególnym
uwzględnieniem metod zadawania pytań oraz sposobu
i okoliczności przesłuchania pozwalających
na uniknięcie wtórnej wiktymizacji

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U5

gromadzić właściwy i adekwatny materiał dowodowy
w sprawach o przestępstwa seksualne,
ze szczególnym uwzględnieniem śladów
kryminalistycznych oraz osobowych źródeł
dowodowych, dowodów z dokumentów i opinii
biegłych

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U6
dokonać oceny opinii biegłych (psychiatrów,
psychologów, seksuologów) w sprawach
o przestępstwa seksualne

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dokonywania oceny ryzyka ponownego popełnienia
przestępstwa przez sprawcę przestępstwa
seksualnego, ze szczególnym uwzględnieniem
czynników ochronnych i czynników ryzyka

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2
wykonywania roli procesowej – w sprawach
o przestępstwa seksualne – z zachowaniem zasad
etyki i deontologii zawodowej adwokata, sędziego,
prokuratora, radcy prawnego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie referatu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

uczestnictwo w egzaminie 1
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zjawisko przestępczości seksualnej z perspektywy prawa karnego. Typy czynów
zabronionych stanowiących przestępczość seksualną w polskim Kodeksie karnym. W1, U1, K2

2.
Rozmiary zjawiska przestępczości seksualnej w Polsce i w Europie. Analiza danych
statystycznych. Zjawisko tzw. ciemnej liczby przestępczości i próba wyjaśnienia
jego przyczyny w odniesieniu do przestępczości seksualnej. Badania
wiktymizacyjne i ich wyniki w odniesieniu do przestępczości seksualnej

W2, U2, K2

3.
Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce. Środki
karne, obowiązki probacyjne, środki zabezpieczające, instytucje przewidziane w
ustawach szczególnych (Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym, nadzór prewencyjny, rejestr sprawców przestępstw seksualnych)

W1, W4, U1, U2, U3, U5,
K2

4.

Przegląd współczesnych teorii wyjaśniających etiologię przestępczości seksualnej.
Teorie jednoczynnikowe (psychodynamiczne, feministyczne, socjo-biologiczne,
biologiczne, społeczno-poznawcze) i Teorie zintegrowane, wieloczynnikowe (N.
Malamutha, czteroczynnikowy model Finkelhora i Araji, zintegorwana teoria
Marshalla i Barbaree’ego, czterostronna teoria Halla i Hirschmana, model ścieżek
Warda i Siegerta, ITSO Beech’a i Warda). Znaczenie teorii etioloigicznych i ich
praktyczna przydatność w realiach procesu karnego

W1, W3, U1, U6, K1, K2

5.

Model ochrony społeczności lokalnej i model pracy klinicznej, jako dwa główne
model prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych.
Omówienie rozwiązań przynależnych do poszczególnych modeli (procedury
rejestracji, procedury notyfikacji, zakazy zbliżania – tzw. protection orders, środki
zabezpieczające oraz procedury przymusowego leczenia po odbyciu kary – tzw.
procedury SVP; oddziaływania psychoterapeutyczne oraz farmakologiczne) oraz
próba dokonania ich oceny, a także możliwości zastosowania w realiach polskiego
procesu karnego

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Pierwotna i wtórna wiktymizacja ofiar przestępstw seksualnych. Specyfika
postępowania z ofiarami przestępstw seksualnych. Psychologiczne aspekty
wiktymizacji przestępstwami seksualnymi i próba minimalizacji szkód (tzw. harm
reduction) w postępowaniu z ofiarami. Metodologiczne oraz etyczne aspekty
prowadzenia postępowania dowodowego z udziałem osoby pokrzywdzonej
przestępstwem seksualnym pozwalające na uniknięcie wtórnej wiktymizacji

W4, U4, K2

7.

Analiza i omówienie szczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego i
ustaw szczególnych w zakresie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa
seksualne (m.in. w zakresie dotyczącym przesłuchania pokrzywdzonego – w
szczególności małoletniego, w zakresie dowodu z opinii biegłego, w zakresie
możliwych do zastosowania form prawnokarnej reakcji i metodyki ich stosowania).
Możliwe aspekty zastosowania i wykorzystania poszczególnych instytucji
prawnych. Deontologiczne standardy prowadzenia postępowania karnego w
sprawach o przestępstwa seksualne

W4, U5, K1, K2
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8.

Opinie biegłych w sprawach o przestępstwa seksualne. Opinie dotyczące stanu
zdrowia psychicznego oskarżonego (opinia psychiatryczna, psychologiczna i
seksuologiczna) oraz opinie dotyczące stanu zdrowia (w tym psychicznego) osoby
pokrzywdzonej. Standardy metodologiczne współczesnego opiniowania oraz
najczęstsze błędy opinii biegłych. Współczesne standardy dokonywania oceny
ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. Ocena dowodu z opinii biegłego
oraz jego znaczenie dla sądu, prokuratora, obrońcy

W4, U4, U5, U6, K1

9.

Adekwatna, właściwa reakcja na przestępczość seksualną. Praktyczne aspekty
wyboru najlepszej dostępnej prawnokarnej reakcji wobec sprawcy – takiej, która
tworzy największe prawdopodobieństwo realizacji celu, jakim jest uniknięcie
ponownego popełnienia przestępstwa przez sprawcę. Zagadnienia prewencji
przestępczości seksualnej na przykładzie m.in. programów brytyjskich „STOP IT
NOW!”.

W1, W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne,
prezentacja

Pisemny test zaliczeniowy w formie testu jednokrotnego wyboru
(cztery alternatywne odpowiedzi na każde pytanie) składający się
z 30 pytań; czas trwania testu 25 minut; Ocena pozytywna dla
osób, które udzieliły minimum 18 poprawnych odpowiedzi;
Warunki dopuszczenia do testu zaliczeniowego: obecność (min.
80%) na zajęciach Pozytywna ocena prezentacji ustnej
obejmującej praktyczne aspekty poruszane na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot od 2 roku



Sylabusy 314 / 392

Prawne zagadnienia dowodów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc83c57.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3086

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 11

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
pogłębiona wiedza o miejscu prawa dowodowego
w systemach regulacji procesowych; Pogłębiona
wiedza o zasadach prawa dowodowego, ich ratio legis
i dopuszczalnych wyjątkach

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny, esej
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W2
pogłębiona wiedza o szczegółowych regulacjach prawa
dowodowego w procedurze cywilnej, karnej
i administracyjnej na tle porównawczym.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawa
procesowego oraz analizy praktycznych problemów
pojawiających się przy stosowaniu prawa procesowego
w kontekście zasad procesowych i celów
postępowania

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wdrażania wiedzy z zakresu prawa dowodowego
w praktycznych czynnościach w obrębie postępowań
sądowych i administracyjnych.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

konwersatorium 11

przygotowanie eseju 25

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 30

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zasady prawa dowodowego w postępowaniu karnym, cywilnym i
administracyjnym – przyczyny i konsekwencje zróżnicowania; inicjatywa
dowodowa i rozkład ciężaru dowodu; surogaty udowodnienia.

W1, W2, U1

2.
Strategia postępowania dowodowego w kontekście rozkładu ciężaru dowodu oraz
terminów (ustawowych i sądowych) dotyczących postępowania dowodowego –
perspektywa pełnomocnika oraz obrońcy.

W1, W2, U1, K1
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3.
Dowód z wyjaśnień oskarżonego w postępowaniu karnym oraz dowód z
przesłuchania stron. Zeznanie świadka jako środek dowodowy. Obowiązek
złożenia zeznań a prawo do obrony.Dowód z opinii biegłego w postępowaniu
karnym, cywilnym i administracyjnym.

W1, W2, U1

4.

Kogo i o co pytać? Taktyka zadawania pytań w perspektywie organu
procesowego, pełnomocnika i obrońcy.
Kiedy i jak formułować zarzuty do opinii biegłego/wniosek o opinię uzupełniającą?
Analiza na tle przykładu opinii biegłego wydanej w postępowaniu cywilnym lub
karnym.
Znaczenie dowodowe tzw. opinii prywatnej.

W1, W2, U1, K1

5.
Ochrona tajemnic w postępowaniu dowodowym. Prawnik jako osobowe źródło
dowodowe – optymalne zachowania adwokata/radcy prawnego powołanego jako
źródło dowodu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

W1, W2, U1, K1

6.

Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym.
Pojęcie dokumentu w poszczególnych postępowaniach, wprowadzenie dowodu z
dokumentu w postępowaniu karnym;
znaczenie tego dowodu w postępowaniu cywilnym (ograniczenia prowadzenia
postępowania w zakresie dowodów osobowych wobec roli dokumentu).

W1, W2, U1

7.

Uzyskiwanie środków dowodowych przez stosowanie kontroli korespondencji oraz
przesyłek oraz podsłuchu procesowego i poza procesowego – ocena regulacji
ustawowej w kontekście Konstytucji. Rola podsłuchu „prywatnego”.
Czy dowód uzyskany lub przeprowadzony z naruszeniem ustawy może stanowić
podstawę ustaleń faktycznych?

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej zdanie egzaminu

konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymaganie wstępne – zdany egzamin z co najmniej jednego z przedmiotów proceduralnych (postępowanie cywilne,
postępowanie administracyjne, proces karny). Brak wymagań dodatkowych
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Prawo budowlane
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ca19b3d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 administracyjnoprawne uwarunkowania procesu
budowlanego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W2 administracyjnoprawne instytucje właściwe dla
poszczególnych etapów procesu budowlanego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W3 prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 redagować pisma procesowe sporządzane w toku
procesu budowlanego

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2 redagować rozstrzygnięcia administracyjne
podejmowane w toku procesu budowlanego

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poprawnej interpretacji aktów normatywnych
analizowanych w trakcie wykładu PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 80

konsultacje 4

przygotowanie do zajęć 14

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. przedstawienie instytucji prawa budowlanego W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin składający się z pytań testowych i problemowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo finansowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc884ef.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-208cw, WPA-10.PZ-208

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z system finansowym państwa, a w szczególności systemem budżetowym państwa
i jednostek samorządu terytorialnego, systemem podatkowym, wybranymi regulacjami z zakresu prawa
dewizowego, celnego i publicznego prawa bankowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
miejsce prawa finansowego w systemie prawa oraz
powiązanie prawa finansowego z innymi gałęziami
prawa.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11 egzamin pisemny / ustny

W2 podstawowe zasady i instytucje prawa budżetowego,
podatkowego, dewizowego, celnego.

PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przestawić zasady tworzenia budżetu państwa, zasady
tworzenia ustaw podatkowych oraz określić ich treść PRA_K3_U05 egzamin pisemny / ustny

U2 określić konsekwencje prawne prawnopodatkowych
stanów faktycznych

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozróżniania konsekwencji podatkowych w zależności
od podejmowanych czynności (działań)

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
42

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 7
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przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 7

przygotowanie do egzaminu 60

analiza aktów normatywnych 42

analiza orzecznictwa 21

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
190

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zagadnienia ogólne. System finansowy państwa. Działalność finansowa państwa W1

2. Charakterystyka prawa finansowego. Prawo finansowe a inne gałęzie prawa W1

3. Zasady budżetowe. Państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne i ich
powiązanie z budżetem W2, U1

4. Zasady: jedności budżetu, szczegółowości budżetu, równowagi budżetowej W2, U1

5. Proces budżetowy (opracowanie, uchwalanie i wykonanie budżetu) W2, U1

6. Budżet państwa a budżet środków europejskich W2, U1

7. Budżet jednostki samorządu terytorialnego - dochody i wydatki jednostek
samorządu terytorialnego W2, U1

8. Daniny publiczne ze szczególnym uwzględnieniem podatku. Konstrukcja podatku W2, U1

9. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe (powstanie, wygasanie) W2, U1, U2, K1

10. Podatki pośrednie w polskim systemie podatkowym W2, U1, U2, K1

11. Podatki bezpośrednie w polskim systemie podatkowym W2, U1, U2, K1

12. Organy i funkcje Narodowego Banku Polskiego. Komisja Nadzoru Finansowego W1, W2

13. Prawo dewizowe W1, W2

14. Źródła prawa celnego. Podstawowe instytucje prawa celnego W1, W2

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Egzamin pisemny obejmuje test wielokrotnego wyboru składający
się z 50 pytań. Za każdą w pełni poprawną odpowiedź na dane
pytanie student otrzymuje dwa punkty. Oceny: 91-100 pkt = bdb,
81-90 pkt = plus db, 71-80 = db, 61-70 pkt = plus dost, 51-60 pkt =
dost

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę
kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu z przedmiotu.
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Prawo gospodarcze i handlowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc8c008.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-209cw, WPA-10.PZ-209

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych
i instrumentów finansowych oraz prawa handlowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę pozwalającą na rozstrzyganie
przypadków z zakresu prawa spółek i prawa papierów
wartościowych w obrocie gospodarczym.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2 funkcje oraz ekonomiczne uwarunkowania prawa
gospodarczego i handlowego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03 egzamin pisemny

W3
student posiada wiedzę w zakresie formułowania
pisemnych i ustnych wypowiedzi prawniczych
z zakresu obrotu gospodarczego.

PRA_K3_W10 egzamin pisemny

W4
student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
metodologii prawa gospodarczego i handlowego oraz
rozumie potrzebę poszukiwania materiału
normatywnego i doktrynalnego z tego zakresu.

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozstrzygać przypadki z zakresu prawa spółek i prawa
papierów wartościowych w obrocie gospodarczym.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2 wyjaśnić funkcje oraz ekonomiczne uwarunkowania
prawa gospodarczego i handlowego. PRA_K3_U01 egzamin pisemny

U3 formułować pisemne i ustne wypowiedzi prawnicze
z zakresu obrotu gospodarczego. PRA_K3_U11 egzamin pisemny

U4 poszukiwać materiału normatywnego i doktrynalnego
z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. PRA_K3_U16 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań
prawa gospodarczego i handlowego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02 egzamin pisemny

K2
rozstrzygania przypadków z zakresu prawa spółek
i prawa papierów wartościowych w obrocie
gospodarczym.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02 egzamin pisemny

K3
poszukiwania materiału normatywnego
i doktrynalnego z zakresu prawa gospodarczego
i handlowego.

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

K4 dalszego osobistego rozwoju w obszarze
międzynarodowego prawa handlowego. PRA_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21
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ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 38

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 40

przygotowanie do egzaminu 57

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia prawa gospodarczego i handlowego W2, W4, U2, U4, K1, K3,
K4

2. Spółki osobowe W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

3. Spółka z o.o. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

4. Spółka akcyjna W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

5. Łączenie, podział, przekształcanie spółek W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4
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6. Prawo papierów wartościowych W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie więcej niż 50% punktów
z egzaminu.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń zwalnia z części egzaminu poświęconej prawu
papierów wartościowych.
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Prawo karne wykonawcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc8fdca.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-210cw, WPA-10.PZ-210

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z genezą i rozwojem prawa karnego wykonawczego oraz problematyką wykonywania kar
i innych środków penalnych w aktualnym stanie prawnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę i kierunki rozwoju prawa penitencjarnego
i prawa karnego wykonawczego PRA_K3_W07 egzamin pisemny
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W2
potrzebę prawnego uregulowania wykonywania kar
i innych środków penalnych oraz przepisy regulujące
status prawny skazanego w postępowaniu karnym
wykonawczym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3 funkcje organów uczestniczących w wykonywaniu kar
i innych środków penalnych PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W4 przesłanki i tryb modyfikacji kar i innych środków
penalnych na etapie ich wykonywania

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W5 problematykę ochrony praw osób pozbawionych
wolności w prawie krajowym i międzynarodowym

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W15 egzamin pisemny

W6 problemy wykonywania kary pozbawienia wolności
wobec szczególnych grup skazanych PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W7 przepisy regulujące wykonywanie tymczasowego
aresztowania PRA_K3_W13 egzamin pisemny

W8 przepisy regulujące wykonywanie środków
zabezpieczających PRA_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować instytucje prawa penitencjarnego
(klasyfikacja skazanych, typologia zakładów karnych)
z perspektywy historycznej

PRA_K3_U03 egzamin pisemny

U2
analizować przepisy regulujące postępowanie karne
wykonawcze oraz stosować je do rozstrzygania kwestii
incydentalnych związanych z wykonywaniem
poszczególnych kar lub innych środków penalnych

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3
dokonać analizy i oceny traktowania osób
pozbawionych wolności w jednostkach
penitencjarnych w kontekście odpowiednich
standardów krajowych i międzynarodowych

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzupełniania wiedzy w dziedzinie karania
i wykonywania kar PRA_K3_K01 egzamin pisemny

K2
podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z organami postępowania
wykonawczego

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do ćwiczeń 25

analiza orzecznictwa 15
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rozwiązywanie kazusów 15

analiza badań i sprawozdań 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
176

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój systemów penitencjarnych, geneza prawa penitencjarnego, wyodrębnienie
się i źródła prawa karnego wykonawczego W1, U1, K1

2. Pojecie "skazanego" i jego status prawny w postępowaniu karnym wykonawczym W2, U2, K2

3. Organy postępowania wykonawczego, zasada podporządkowania postępowania
wykonawczego sądowi i przebieg postępowania przed sądem W3, U2, K2

4.
Wykonywanie kary grzywny i kary ograniczenia wolności - formy wykonania
grzywny i kary ograniczenia wolności, organizacja i nadzór nad wykonywaniem
pracy społecznie użytecznej, przesłanki i tryb orzekania zastępczej kary
pozbawienia wolności

W3, W4, U2, K2

5.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności - cel wykonywania, typologia zakładów
karnych, przesłanki i tryb klasyfikacji skazanych, status prawny skazanego w
zakładzie karnym, środki oddziaływania penitencjarnego, odroczenie i przerwa w
wykonywaniu kary pozbawienia wolności, przesłanki i tryb warunkowego
przedterminowego zwolnienia, system dozoru elektronicznego

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K2

6.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec szczególnych grup skazanych
(kobiety, skazane matki z dziećmi, skazani uzależnieni i niepełnosprawni
intelektualnie lub psychicznie, skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne
lub dla bezpieczeństwa zakładu) w świetle danych statystycznych, wyników badań
empirycznych oraz krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw
osób pozbawionych wolności

W6, U2, U3, K2

7.
Wykonywanie tymczasowego aresztowania - status prawny tymczasowo
aresztowanego, organy wykonujące tymczasowe aresztowanie i realizacja praw
tymczasowo aresztowanego w warunkach izolacji

W2, W5, W7, U2, U3, K2

8.
Wykonywanie środków zabezpieczających - organy wykonujące środki
zabezpieczające, status prawny sprawców, modyfikacja środków na etapie ich
wykonywania

W2, W3, W4, W8, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 16 pytań
zamkniętych (test jednokrotnego wyboru). Druga część zawiera 4 pytania
otwarte. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51%
możliwych punktów

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń powoduje dodanie dodatkowych punktów do
wyniku egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony egzamin z prawa karnego materialnego
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Prawo medyczne z elemantami bioetyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc946d7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-226

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie słuchaczy z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym systemem
finansowaniaświadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

C2 Zaznajomienie słuchaczy z zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

C3 Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat praw pacjenta i systemu ich ochrony.

C4 Zapoznanie słuchaczy z zasadami odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie.

C5 Zaznajomienie słuchaczy z regulacjami prawnymi dotyczącymi szczególnych kategorii świadczeń zdrowotnych.

C6 Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w krajui
na terenie Unii Europejskiej.

C7 Zapoznanie słuchaczy z problemami natury bioetycznej w obrębie prawa medycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znajomość sposobu organizacji systemu ochrony
zdrowia w Polsce w perspektywie
prawnoporównawczej.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2
znajomość sposobu finansowania świadczeń
zdrowotnych, w tym w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3 znajomość zasad udzielania świadczeń zdrowotnych,
w tym praw pacjentów.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4
znajomość zasad oraz podobieństw i różnic między
różnymi reżimami odpowiedzialności prawnej
w medycynie.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W5
znajomość zasad udzielania szczególnych kategorii
świadczeń zdrowotnych oraz mechanizmów
odpowiedzialności za ich naruszenie.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W6 znajomość zasad wprowadzania do obrotu i obrotu
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W7
znajaomość problemów bioetycznych i ich wpływu
na kształt regulacji prawnych w dziedzinie ochrony
zdrowia.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 334 / 392

U1
umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
prawnych dotyczących zasad udzielania świadczeń
zdrowotnych, w tym sposobu ich finansowania, oraz
praw pacjentów.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2
umiejętność zasatosowania reguł odpowiedzialności
administracyjnej, cywilnej, karnej i zawodowej
do stanów faktycznych w ochronie zdrowia
(medycynie).

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3
umiejętność wyszukania, wykładni i zastosowania
odpowiednich regulacji prawnych dotyczących różnych
kategorii szczególnych świadczeń zdrowotnych.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4
umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów
natury bioetycznej, etycznej, prawnej i społecznej
w prawie medycznym.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomość wpływu kwestii etycznych,
ekonomicznych, medycznych i społecznych
na stanowienie i stosowanie regulacji prawnych
w ochronie zdrowia.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2
świadomość wpływu rozwoju medycyny i nowych
technologii na kształt i sposób interpretacji regulacji
prawnych w ochronie zdrowia.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K3 świadomość potrzeby właściwej ochrony praw
człowieka w związku z rozwojem biologii i medycyny. PRA_K3_K10 egzamin pisemny,

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 15

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
67

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

analiza orzecznictwa 20

przygotowanie do egzaminu 121

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
203

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcie prawa medycznego – prawo medyczne i inne terminy pokrewne, źródła
prawa medycznego w prawie krajowym i międzynarodowym, w tym w prawie Unii
Europejskiej, Konwencja Biomedyczna, orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka dotyczące ochrony zdrowia.

W1, W7, U4, K3

2.
Konstytucyjne podstawy prawa medycznego – ochrona zdrowia na gruncie
Konstytucji, w tym m.in. zasady wynikające z art. 2, 30, 38 i 68 Konstytucji,
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ochrony zdrowia.

W1, W2, U4, K3

3.
Organizacja systemu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych –
podmioty wykonujące działalność leczniczą, ich status i organizacja, zasady
prowadzenia działalności leczniczej, przekształcenia podmiotów leczniczych,
system ratownictwa medycznego.

W1, W2, U1, K1

4.
Zadania państwa w dziedzinie ochrony zdrowia – zadania gminy, powiatu,
województwa, wojewody oraz ministra do spraw zdrowia w systemie ochrony
zdrowia, organizacja i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W1, W2, K1

5.

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – pojęcie
świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych, osoby uprawnione do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dokumenty
potwierdzające ich prawo do świadczeń, ubezpieczenie zdrowotne, zasady
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(dokumenty uprawniające do uzyskania określonych świadczeń, listy
oczekujących).

W2, W3, U1, K1

6.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych – umowy o świadczenie zdrowotne, umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców i
Narodowy Fundusz Zdrowia, problematyka tzw. świadczeń ponadlimitowych, inne
mechanizmy finansowania świadczeń zdrowotnych.

W2, U1, K1
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7.

Prawa pacjenta i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych – pojęcie i katalog
praw pacjenta, prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (aktualna wiedza
medyczna i należyta staranność, obowiązek udzielenia pomocy medycznej i
dopuszczalność odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego), zgoda na
udzielenie świadczenia zdrowotnego i obowiązek informacyjny oraz oświadczenia
pro futuro, ochrona danych medycznych, dokumentacja medyczna, tajemnica
zawodowa, zgłaszanie działań niepożądanych leków, prawo pacjenta do sprzeciwu
wobec opinii lub orzeczenia lekarza, prawa pacjenta w leczeniu całodobowym,
ochrona praw pacjenta, działalność Rzecznika Praw Pacjenta.

W3, U1, K2, K3

8.

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej – regulacje i standardy unijne dotyczące
ochrony zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej
na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego oraz dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w
transgranicznej opiece zdrowotnej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
dotyczące ochrony zdrowia.

W1, W3, U1

9.

Odpowiedzialność karna w medycynie – odpowiedzialność karna za tzw. błędy
medyczne, eutanazja i uporczywa terapia, odpowiedzialność karna za
nieudzielenie pomocy i wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta lub
bez uprawnień, przestępstwa korupcyjne i urzędnicze w medycynie, przestępstwa
przeciwko wiarygodności dokumentów w ochronie zdrowia, oszustwo,
odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia.

W4, W5, U2

10.

Odpowiedzialność cywilna w medycynie – przesłanki odpowiedzialności deliktowej
i kontraktowej w medycynie, problematyka związku przyczynowego w sprawach
medycznych, przyczynienie się pacjenta, dowód prima facie, roszczenia wrongful
birth, wrongful conception i wrongful life, odpowiedzialność cywilna za naruszenie
praw pacjenta, działalność wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych.

W4, W5, U2

11.

Szczególne kategorie świadczeń zdrowotnych – ochrona zdrowia psychicznego,
przerywanie ciąży, badania prenatalne i preimplantacyjne, medycznie
wspomagana prokreacja, transplantologia i krwiodawstwo, eksperyment
medyczny i badania kliniczne, sterylizacja, zabiegi kosmetyczne, testy genetyczne
i biobanki, choroby zakaźne, alkoholizm i narkomania.

W5, U3, U4, K1, K2, K3

12.

Podstawy prawa farmaceutycznego – wprowadzanie do obrotu i obrót produktami
leczniczymi i wyrobami medycznymi, reklama farmaceutyczna, refundacja leków i
wyrobów medycznych, problematyka prawna suplementów diety, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych,
problematyka prawna wynalazków biotechnologicznych.

W6, U3

13. Zagadnienia bioetyczne – pojęcie bioetyki, historia bioetycznej refleksji, spór o
istotę człowieczeństwa, spór o początek i kres życia ludzkiego. W7, U4, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład Rozliczenie roczne.

ćwiczenia Rozliczenie roczne.
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Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
egzamin ustny

Egzamin pisemny, składający się z 10 pytań w formie kazusów lub
pytań otwartych; czas trwania: 150 minut. Każde pytanie punktowane
jest w skali od 0 do 3 punktów. Maksymalna liczba punktów 30.
Minimalna liczba punktów do zaliczenia egzaminu: 16. Skala ocen:
16-18: dst; 19-21: +dst; 22-24: db; 25-27: +db; 28-30: bdb. Egzamin
ustny wyłącznie dla seminarzystów Zakładu lub - w przypadkach
określonych w Regulaminie studiów - osób posiadających zgodę
kierownika Zakładu.

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest odpowiednia frekwencja na
ćwiczeniach (ustalona przez prowadzącego) oraz pozytywne
zaliczenie kolokwiów (w liczbie co najmniej cztery) polegające na
rozwiązaniu przekrojowego, problemowego zadania (lub zadań) z
materii objętej tematyką ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń skutkuje,
wyłącznie w razie pozytywnego wyniku egzaminu, doliczeniem 3
punktów do ogólnego wyniku egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty: "Prawo cywilne" i "Prawo karne - część ogólna".
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Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc998c5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-214cw, WPA-10.PZ-214

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
znajomość przepisów Kodeksu pracy oraz wybranych
ustaw z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa
pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, jak
również orzecznictwa Sądu Najwyższego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2 znajomość elementów procesowego prawa pracy PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
zasad z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa
pracy

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2
umiejętność poprawnej analizy stanów faktycznych
oraz zdolność stosowania przepisów indywidualnego
oraz zbiorowego prawa pracy

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3
umiejętność pozyskiwania niezbędnych danych
do przeprowadzenia analizy konkretnych stanów
faktycznych

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 25

przygotowanie do zajęć 25

analiza orzecznictwa 25

analiza aktów normatywnych 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
219

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
42

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. część ogólna prawa pracy W1, W2, U1, U2, U3

2. indywidualne prawo pracy W1, W2, U1, U2, U3

3. zbiorowe prawo pracy W1, W2, U1, U2, U3

4. zabezpieczenie społeczne W1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
zaliczenie ćwiczeń powoduje zwolnienie z części dot. zbiorowego prawa
pracy na egzaminie
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Wymagania wstępne i dodatkowe
wykład dla studentów od III roku studiów



Sylabusy 342 / 392

Prawo prywatne międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc9dddf.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-215

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z problemami związanymi z wielością systemów prawnych oraz
systemów wymiaru sprawiedliwości (jurysdykcji) w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa
cywilnego). Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w prawie UE określane jest jako
"współpraca sądowa w sprawach cywilnych".
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

efektem kształcenia jest znajomość prawnych kwestii
związanych z wielością systemów wymiaru
sprawiedliwości (jurysdykcji) oraz wielością systemów
prawnych na świecie w zakresie prawa prywatnego
(szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli -
za nomenklaturą unijną - zapoznanie się
z unormowaniem "współpracy sądowej w sprawach
cywilnych".

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W2 private International Law, Judicial Cooperation in Civil
Matters

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

efektem kształcenia jest zdolność rozwiązywania
kazusów i prawnych problemów związanych
z wielością systemów wymiaru sprawiedliwości
(jurysdykcji) oraz wielością systemów prawnych
w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego
prawa cywilnego).

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwiązywania problemów prywatnoprawnych
z zakresu międzynarodowego prawo prywatnego
i postępowania cywilnego (co w prawie UE określane
jest jako "współpraca sądowa w sprawach cywilnych").

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
42

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 141

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
183

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład obejmuje następujące grupy zagadnień:

I. Międzynarodowe postępowanie cywilne – obecny stan prawny wynikający ze
źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: jurysdykcja krajowa
dla poszczególnych kategorii spraw, uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych
(przesłanki i tryb), współpraca międzypaństwowa, zagraniczne dokumenty
urzędowe, międzynarodowy arbitraż handlowy.

II. Prawo materialne jednolite – wzmianka (tworzenie, wykładnia, rezultaty, np.
zakres zastosowania konwencji nowojorskiej i wiedeńskiej o sprzedaży
międzynarodowej).

III. Zagadnienia kolizyjne: część ogólna, w tym: pojęcie i zakres, źródła
pochodzenia wewnętrznego, wspólnotowego i międzynarodowego oraz ich
wzajemny stosunek, struktura normy jurysdykcyjnej i kolizyjnej, rodzaje przepisów
i norm jurysdykcyjnych i kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej (kwalifikacja,
zmiana statutu, odesłanie), ustalenie treści i stosowanie właściwego prawa
obcego (dostosowanie, prawo niejednolite, kwestia wstępna), przypadki odmowy
zastosowania właściwego prawa (klauzula porządku publicznego, klauzula
ściślejszego związku, obejście prawa) i odmowy uznania lub wykonania
zagranicznego orzeczenia (brak wymaganych przesłanek pozytywnych, klauzula
porządku publicznego).

IV. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego – stan prawny
wynikający ze źródeł o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: prawo
osobowe (osoby fizyczne, osoby prawne), prawo rodzinne (małżeńskie,
rodzicielskie, alimentacyjne, adopcyjne), prawo opiekuńcze, prawo rzeczowe i
prawo własności intelektualnej, prawo zobowiązań umownych i pozaumownych
(tu także prawo przewozowe, papierów wartościowych i pracy), prawo spadkowe.

V. Prawo obcych – wzmianka (normy regulujące pozycję prawną cudzoziemców i
zagranicznych osób prawnych w sferze prawa prywatnego, m. in. nabywanie
nieruchomości, zatrudnienie, udział w postępowaniu sądowym).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny: rozwiązanie kazusów oraz odpowiedzi na pytania
opisowe.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność i aktywność. Wynik opcjonalnego
kolokwium może zostać przez studenta przeniesiony jako cząstkowa
ocena kazusowej części egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z prawa cywilnego; obecność w zajęciach jest obowiązkowa
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Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cca2ffe.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-218

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia studentów jest przekazanie wiedzy dotyczącej konstytucyjnej regulacji samorządu
terytorialnego w Polsce, jego istotny oraz granic regulacji. Student powinien posiąść wiedzę i umiejętności
prawidłowego przypisywania zadań publicznych do kategorii zadań wykonywanych przez samorząd. Ponadto
celem kształcenia jest także uświadomienie studentom mechanizmu regulacji ustawowej i statutowej samorządu
terytorialnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student uzyskuje pogłębioną wiedzę o statusie nauk
prawnych na tle innych nauk społecznych, zna
podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki
społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia
jakimi posługują się nauki prawne; ma pogłębioną
wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym,
politycznym, kulturowym); ma pogłębioną wiedzę
o funkcjach systemu prawnego w przeciwdziałaniu
i rozwiązywaniu konfliktów społecznych (z
uwzględnieniem różnych koncepcji społeczeństwa
i państwa); ma pogłębioną wiedzę o funkcjach
systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu
konfliktów społecznych (z uwzględnieniem różnych
koncepcji społeczeństwa i państwa); posiada wiedzę
o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa; ma
wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych
kontekstach społecznych, w szczególności
o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach
ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa
(norm, zasad, instytucji, agend); ma pogłębioną
wiedzę o systemie prawa polskiego na tle systemów
prawnych innych państw; ma pogłębioną wiedzę
o procesach stanowienia prawa; ma pogłębioną
wiedzę o procesach stosowania prawa; ma pogłębioną
wiedzę o strukturze polskiego systemu prawa oraz
o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami prawa; ma
gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi
prawa materialnego i procesowego (o funkcjach,
instytucjach, zasadach i normach; ma szeroką
znajomość szczegółowych zagadnień w obrębie
wybranych gałęzi prawa; posiada dogłębną znajomość
metod prawniczych – analizy, argumentacji
i interpretacji; zna podstawowe metody uzyskiwania
niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk
prawnych; zna profesjonalne narzędzia dla
zdobywania informacji prawniczych ma wiedzę
o formach indywidualnego zawodowego rozwoju oraz
zna zasady podejmowania działalności gospodarczej
w różnych formach.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

student rozumie relacje pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi; potrafi analizować
system prawa polskiego na tle systemów innych
państw potrafi analizować system prawa polskiego
z perspektywy historycznej; potrafi identyfikować
obszary działań społecznych, które podlegają lub
mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu
różnych gałęzi prawa; potrafi wyjaśniać procesy
tworzenia prawa; potrafi wyjaśniać procesy
stosowania prawa; potrafi wyjaśniać zjawiska
naruszania prawa; potrafi ustalać, analizować,
interpretować i klasyfikować stany faktyczne,
z którymi mają być łączone określone konsekwencje
prawne potrafi identyfikować, analizować,
interpretować przepisy prawne, które można
zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu
prawnego; potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu
faktycznego; potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach
prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić; potrafi
formułować i zaprezentować problemy badawcze
i poprawnie metodologicznie je opracować; potrafi
zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej
polityki prawnej oraz je uzasadniać potrafi
przygotować wystąpienie ustne w języku polskim
i obcym; potrafi posługiwać się obcym językiem
prawniczym (na poziomie B2+); posiada umiejętność
wyszukiwania informacji o prawie polskim
i zagranicznym oraz posiada umiejętność łączenia
wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin
naukowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich; ma
świadomość, jakie konsekwencje indywidualne
i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez
prawnika; ma świadomość znaczenia etyki zawodowej
w działaniach, które przynależą do roli prawnika;
rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań
na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie; rozumie potrzebę podejmowania
działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami
systemu wymiaru sprawiedliwości; ma świadomość
możliwości dalszego kształcenia; potrafi samodzielnie
opracowywać strategię swojego rozwoju; ma
świadomość, iż jego decyzje i działania wpływają
na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących
prawo; ma świadomość znaczenia poprawnych relacji
interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika
oraz rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz
ochrony praw człowieka .

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

przygotowanie do egzaminu 90
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konsultacje 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

analiza aktów normatywnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
178

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kształcenia w ramach tego przedmiotu jest przedstawienie zarówno istoty
samorządu terytorialnego w znaczeniu bądź to autonomii bądź decentralizacji
administracji; jak i przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących
funkcjonowania organu uchwałodawczego, organu wykonawczego oraz struktury
organizacyjnej gminy, powiatu i województwa. Struktury gmin nie są jednolite.
Wykład ten będzie miał na celu wskazanie również na niejednolitość regulacji
ustawowych obejmujących poszczególne poziomy samorządu terytorialnego w
Polsce.
Efektem kształcenia będzie posiadanie przez słuchaczy wiadomości w zakresie
funkcjonowania organów samorządu terytorialnego oraz samej istoty samorządu
terytorialnego.
Tematyka przedmiotu koncentruje się na analizie pozycji samorządu
terytorialnego w Polsce. Pozycję samorządu terytorialnego kształtują
konstytucyjne zasady decentralizacji administracji publicznej oraz pomocniczości i
związany z tym dychotomiczny podział administracji publicznej. Struktury
jednostek samorządu nie są jednolite. Większość z nich obejmuje jednostki
pomocnicze gmin, będące jedną z form demokracji bezpośredniej. Samorząd
terytorialny jako odmiana administracji publicznej podlega również zasadzie
praworządności co w konsekwencji prowadzi do wielorakiej kontroli i poddania
organów jednostek samorządu różnorodnym trybom nadzoru. Przyjęty model
odrębnych regulacji prowadzi do niespójności w pozycji poszczególnych szczebli
jednostek. Ponadto na zakres regulacji pozycji samorządu terytorialnego w Polsce
mają wpływ nie tylko Konstytucja oraz ustawy samorządowe ale również umowy
międzynarodowe, wśród których jedną z najważniejszych jest Europejska Karta
Samorządu Terytorialnego. Wykład ten obejmuje również analizę szczebla
regionalnego samorządu terytorialnego w Polsce, jakim jest województwo
samorządowe. Regiony w kształtowaniu pozycji administracji publicznej nie mają
w Polsce oparcia historycznego, są instytucją nową i ich pozycja nie jest stała.
Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za kształtowanie rozwoju
regionalnego. Analizując tematykę wykładu będzie zwracana uwaga na
uprawnienia i obowiązki nakładane na organy jednostek samorządu terytorialnego
i ich pozycję również w odniesieniu do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Jednostki samorządu terytorialnego to również podmioty prawa prywatnego jak
również jednostki finansów publicznych, odpowiedzialne za kształtowanie
budżetów lokalnych. Temat wykładu obejmuje również analizę zakresu kognicji
sądów administracyjnych w odniesieniu do uchwał i zarządzeń organów jednostek
samorządu terytorialnego.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie II roku studiów. Przedmiot adresowany jest dla studentów lat III-V.
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Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cca74f8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-219cw, WPA-10.PZ-219

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady integracji europejskiej w ramach UE.
PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W2 pojęcie prawa UE, jego źródła oraz system
instytucjonalny UE.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W3
zasady dotyczące relacji pomiędzy prawem unijnym
a prawem polskim oraz mechanizmy rozstrzygania
kolizji.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny
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W4 postępowania prowadzone przed Trybunałem
Sprawiedliwości. PRA_K3_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 znaleźć właściwe źródła prawa unijnego oraz
zastosować przepisy prawa UE.

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U2 zastosować właściwe mechanizmy kolizji w przypadku
rozbieżności pomiędzy prawem UE a prawem polskim.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3
odnaleźć, analizować i wykorzystać przy interpretacji
prawa polskiego, implementującego prawo UE,
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uwzględniania wpływu prawa organizacji
międzynarodowych tj. UE na kształtowanie się
i stosowanie prawa w Polsce.

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

ćwiczenia 21

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza orzecznictwa 50

rozwiązywanie kazusów 30

analiza aktów normatywnych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 11

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Model integracji europejskiej. 2. Przekazanie kompetencji ustawodawczych
instytucjom UE oraz podjęcie zobowiązania do lojalnej współpracy między
państwami członkowskimi. 3. Instytucje UE. 4. Źródła prawa UE. 5. Prawo
pierwotne UE: a) Traktat o funkcjonowaniu UE oraz Traktat o UE, b) Karta Praw
Podstawowych, c) zasady ogólne. 6. Prawo pochodne UE: a) umowy
międzynarodowe, b) dyrektywy, c) rozporządzenia, d) decyzje. 7. Rola
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

W1, W2, U1, K1

2.

1. Zasady stosowania prawa UE. 2. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE.
3. Zasada bezpośredniego skutku prawa UE. 4. Wykładnia prounijna. 5.
Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa
UE. 6. Relacja pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym. 7. Obowiązki
sądów krajowych.

W2, W3, U2, K1

3.

1. Rola Trybunału Sprawiedliwości. 2. Procedury przed Trybunałem
Sprawiedliwości: a) pytanie prejudycjalne z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu
UE, b) skarga na państwo członkowskie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
c) skarga dotycząca nieważności aktu prawa UE z art. 263 Traktatu o
funkcjonowaniu UE.

W3, W4, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin polega na rozwiązaniu kazusu i trwa 1 godzinę. Szczegółowe
zasady egzaminu określa prowadzący na pierwszym wykładzie.

ćwiczenia
Odrębne zaliczenie ćwiczeń nie jest wymagane. Ćwiczenia stanowią
pomocniczą względem wykładu formę kształcenia polegającą na
przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy.
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Prawo własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccaaf03.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-225cw, WPA-10.PZ-225

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest omówienie krajowego, międzynarodowego i unijnego systemu prawa własności intelektualnej
oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej,
badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych,
wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń
geograficznych, wiedzy tradycyjnej, nieuczciwej
konkurencji, a w szczególności zasady uzyskiwania
ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu
prawnego dobrami własności intelektualnej oraz
konsekwencje naruszenia.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować system prawa własności intelektualnej,w
szczególności interpretować i klasyfikować stany
faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne, instytucje i procedury
odnoszące się do zasad uzyskiwania ochrony, treści
praw, podstawowych założeń obrotu prawnego
dobrami własności intelektualnej.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa własności
intelektualnej,

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
42

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

ćwiczenia 21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
192

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Podstawowe zasady prawa własności intelektualnej, ogólna charakterystyka
praw własności intelektualnej i sposoby ich powstawania; źródła prawa (krajowe,
unijne, międzynarodowe), kumulacja reżimów ochrony; znaczenie praw własności
intelektualnej w działalności edukacyjnej, naukowej, w działalności gospodarczej.

W1

2.

2. Prawo autorskie:
- przedmiot prawa autorskiego, problemy ze zdefiniowaniem zakresu ochrony,
nowe rodzaje utworów, znaczenie orzecznictwa polskiego i TS dla definiowania
pojęcia utworu;
- podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie, problematyka
ustalenia podmiotu uprawnionego;
- treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste; autorskie prawa majątkowe,
wyczerpanie prawa), domena publiczna;
- instytucja dozwolonego użytku utworów i przedmiotów praw pokrewnych -
postacie dozwolonego użytku (m.in. cytat), tzw. test trzystopniowy;
-.umowy dotyczące praw autorskich - umowy licencyjne, rozporządzające i inne
umowy;
- prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych;
- naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych - zasady odpowiedzialności z
tytułu naruszenia praw; pośrednie i bezpośrednie naruszenia, odpowiedzialność
dostawców usług internetowych. Pojęcie plagiatu – konsekwencje dokonania
plagiatu w sferze prawa autorskiego, oraz naukowej i zawodowej (odebranie
tytułu zawodowego, stopnia i tytułu naukowego);
- prawo producenta bazy danych, przedmiot ochrony, podmiot uprawniony, treść
prawa, obrót prawem sui generis producenta bazy danych.

W1, U1, K1
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3.

3. Prawo własności przemysłowej:
- źródła prawa znaków towarowych;
- treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy; treść i zakres prawa do
znaku towarowego powszechnie znanego; niezarejestrowane znaki towarowe;
- obrót prawami ochronnymi na znak towarowy (umowy o przeniesienie praw
ochronnych, umowy licencyjne);
- pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego, środki ochrony prawa;
- źródła prawa patentowego (prawo: międzynarodowe, europejskie, polskie). Bazy
danych urzędów patentowych. Działalność rzeczników patentowych. Rola UPRP
oraz sądów administracyjnych w systemie kształtowania zasad ochrony
patentowej;
- wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków,
kategorie wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania);
wyłączenia spod ochrony;
- podmiot uprawniony do uzyskania patentu (wynalazki pracownicze, wynalazki
stworzone na zamówienie, autorstwo/współautorstwo wynalazku);
- procedura uzyskania patentu (znaczenie badań patentowych);
- treść prawa z patentu (zakres patentu; problem interpretacji zastrzeżeń), rodzaje
patentów (główny, dodatkowy, zależny); ograniczenia patentu; terytorialny i
czasowy zakres patentu;
- umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa pierwszeństwa do
uzyskania wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa licencyjna;
wnoszenie patentu aportem do spółki);
- ochrona patentu i egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia
patentu);
- szczególne kategorie ochrony (dodatkowe prawo ochronne na produkty
farmaceutyczne, wynalazki biotechnologiczne; wynalazki implementowane za
pomocą komputera);
- ochrona wzorów użytkowych (przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy,
zakres prawa na wzór użytkowy). Ochrona topografii układów scalonych;
- ochrona wzorów przemysłowych (przesłanki uzyskania ochrony, zakres prawa,
unieważnienie prawa do wzoru), niezarejestrowane wzory przemysłowe i ich
ochrona;
- zasady ochrony wiedzy tradycyjnej i odmian roślin;
- oznaczenia geograficzne pochodzenia – pojęcie, rodzaje i zakres ochrony
oznaczeń geograficznych, sposoby uzyskiwania ochrony. Inne kategorie oznaczeń
odróżniających (ochrona produktów tradycyjnych, gwarantowanych tradycyjnie
specjalności).

W1, U1, K1

4.

4. Prawo nieuczciwej konkurencji:
– stosunek prawa nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej.
Klauzula generalna z art. 3 uznk i jej znaczenie – pojęcie dobrych obyczajów,
bezprawność zachowania;
- wybrane typy czynów nieuczciwej konkurencji – ochrona oznaczeń, kopiowanie
produktu, reklama, tajemnica przedsiębiorstwa;
- roszczenia z tytułu deliktów nieuczciwej konkurencji – sposób dochodzenia,
postacie roszczeń.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład Rozliczenie roczne

ćwiczenia
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Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń może mieć wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin lub uczestniczenie w kursie Prawo cywilne.
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Prawo znaków towarowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccb0371.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest omówienie systemu prawa znaków towarowych z uwzględnieniem wybranych aspektów
międzynarodowej i unijnej prawnoznakowej ochrony a także uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej
ochrony w działalności gospodarczej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu
innowacyjnej gospodarki. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady, instytucje
i procedury z zakresu prawa znaków towarowych, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść prawa
ochronnego na znak towarowy, podstawowe założenia obrotu prawnego przedmiotowym dobrem oraz
konsekwencje naruszenia wskazanego prawa ochronnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zasady, instytucje i procedury
z zakresu prawa znaków towarowych,
a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść
prawa ochronnego na znak towarowy, podstawowe
założenia obrotu prawnego przedmiotowym prawem
oraz konsekwencje jego naruszenia.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować system ochrony prawnoznakowej,
w szczególności interpretować podstawowe zasady
wybranych instytucji prawa znaków towarowych,
analizować teksty źródłowe z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej oraz klasyfikować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne, instytucje i procedury
dotyczące zasad uzyskiwania prawnoznakowej
ochrony, treści prawa ochronnego na znak towarowy
i założeń obrotu prawnego przedmiotowym prawem.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
w obszarze prawa znaków towarowych.

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

analiza orzecznictwa 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Geneza, rozwój, źródła prawa znaków towarowych; pojęcie i funkcje znaku
towarowego; kategorie znaków towarowych; źródła powstania prawa do znaku
towarowego; ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego; udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy; treść i zakres prawa ochronnego na znak
towarowy oraz prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; ograniczenia
prawa ochronnego na znak towarowy; obowiązek używania znaku towarowego;
obrót prawem ochronnym na znak towarowy; ochrona prawa ochronnego na znak
towarowy oraz prawa do znaku towarowego powszechnie znanego; ustanie prawa
ochronnego na znak towarowy; niezarejestrowane znaki towarowe

W1

2.

Geneza, rozwój i źródła prawa znaków towarowych (międzynarodowe, unijne i
polskie prawo znaków towarowych). Funkcje znaku towarowego. Pojęcie znaku
towarowego jako dobra niematerialnego, rodzaje oznaczeń, normatywne
kategorie znaków towarowych. Źródła powstania prawa do znaku towarowego: a)
prawo z rejestracji znaku towarowego (powstanie prawa z rejestracji znaku
towarowego; ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego (bezwzględne i
względne przeszkody rejestracji znaku towarowego); charakter decyzji o
rejestracji znaku towarowego)), b) prawo do znaku towarowego powszechnie
znanego (stwierdzenie powstania tego prawa w postępowaniu administracyjnym i
w postępowaniu i sądowym). Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
(zgłoszenie znaku towarowego do ochrony; postępowanie zgłoszeniowe w sprawie
znaku towarowego; postępowanie odwoławcze i sprzeciwowe; tryb
międzynarodowy i unijny uzyskania ochrony znaku towarowego). Treść i zakres
prawa (treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (strona pozytywna i
negatywna prawa z rejestracji, terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa
z rejestracji); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego;
ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy. Obowiązek używania znaku
towarowego (pojęcie, formy, rozmiar i miejsce używania znaku; używanie znaku
przez osobę trzecią a wykonywanie prawa ochronnego; używana postać znaku;
skutki nieużywania znaku (zagadnienia materialnoprawne i procesowe)). Obrót
prawem ochronnym na znak towarowy (umowy o przeniesienie prawa ochronnego
- charakter umowy, forma umowy; umowa licencyjna - charakter umowy, forma
umowy, rodzaje umów licencyjnych). Ochrona prawa (ochrona prawa ochronnego
na znak towarowy - pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego,
wyczerpanie prawa ochronnego, cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony
prawa; ochrona prawa do znaku towarowego powszechnie znanego). Ustanie
prawa ochronnego na znak towarowy (wygaśnięcie i unieważnienie prawa
ochronnego na znak towarowy). Niezarejestrowane znaki towarowe (przesłanki i
formy ochrony)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Proces karny w praktyce - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67d307efe.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3345

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie informacji o praktyce funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz
podstawowych kompetencji do występowania przed tymi organami lub pracy w ich strukturach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 ma wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach
i normach prawa karnego procesowego w praktyce:

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W17,
PRA_K3_W18

prezentacja

W2
ma pogłębioną wiedzę o miejscu poszczególnych
instytucji procesowych w systemie prawa karnego
procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi
systemami społecznymi:

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zna i rozumie procesy stosowania prawa, ma
umiejętność identyfikacji stanów faktycznych,
relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

prezentacja

U2 zna i rozumie przyczyny naruszania prawa oraz
konsekwencje tego zjawiska

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość konieczności i umiejętność
podejmowania konkretnych działań na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa:

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05

prezentacja

K2
ma świadomość znaczenia etyki zawodowej
i poprawnych relacji interpersonalnych dla
wykonywania zawodu prawnika oraz z punktu
widzenia społecznej oceny prawa:

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

prezentacja

K3
ma świadomość znaczenia etyki zawodowej
i poprawnych relacji interpersonalnych dla
wykonywania zawodu prawnika oraz z punktu
widzenia społecznej oceny prawa:

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

rozwiązywanie zadań problemowych 20

przygotowanie projektu 20
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przygotowanie do zajęć 20

projektowanie 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Funkcjonowanie w postępowaniu przygotowawczym zasady działania z urzędu,
inkwizycyjności, pisemności, tajności - metody aktywizujące (metoda przypadków,
metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),
metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja).

W1, W2, U1

2.
Inicjowanie postępowania przygotowawczego, udział w postępowaniu,
kontrolowanie jego przebiegu, dostęp do informacji, wpływ na postępowania
dowodowe - metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja)

W1, U1, U2, K2, K3

3.
• Rola prokuratora i obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, zasady pracy,
plan pracy - metody aktywizujące (metody aktywizujące (metoda przypadków,
metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),
metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja).

W2, U1, K3

4.

Realizacja praw podejrzanego pozbawionego wolności w postępowaniu
przygotowawczym kontakt z obrońcą, ustalanie taktyki obrony – metody
problemowe, metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry
dydaktyczne, seminarium,) metody praktyczne (pokaz, metoda projektów,
symulacja).

W2, U1, U2, K2, K3

5.
• Przesłuchanie podejrzanego, świadka, zasady udziału w przesłuchaniu, taktyka
przesłuchania, metody tradycyjne, metoda cross examination –metoda
przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja
dydaktyczna), metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja).

W2, U1, K1, K2, K3

6.

• Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, dążenie do konsensulnego
zakończenia sporu, próba poszukiwania rozwiązań na konkretnych przykładach
akceptowalnych dla wszystkich uczestników procesu (metoda przypadków,
metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),
metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja).

W1, W2, U1, K1, K3

7.
• Symulacja rozprawy - metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja).
• Symulacja rozprawy odwoławczej - metody praktyczne (pokaz, metoda
projektów, symulacja).

W2, U1, K2, K3

8. Kontakt z mediami w toku procesu - metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry
dydaktyczne, seminarium W1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja
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Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach
z zakresu prawa pracy - warsztaty

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccbb93c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-3304

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie umiejętność poprawnej interpretacji przepisów z zakresu polskiego prawa pracy

C2 Poznanie instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

C3 Poznanie regulacji prawnych określających status pracownika i pracodawcy

C4 Nabycie umiejętność identyfikacji i rozróżnienia podstawowych zasad prawa pracy

C5 Nabycie umiejętność wyboru oraz przeprowadzenia odpowiedniej procedury sądowej (administracyjnej) przy
rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa pracy

C6 Nabycie umiejętność oceny znaczenia nienaruszenia przez pracodawcę uprawnień pracowników

C7 Nabycie umiejętność dostrzegania ewolucji przepisów prawa pracy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 techniki wykorzystania zdobytej wiedzy
do rozwiązania konkretnych stanów faktycznych

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

projekt

W2 zasady krytycznej analizy tekstów źródłowych

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

projekt

W3 zasady poprawnej interpretacji prawa zabezpieczenia
społecznego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować podstawowe zasad wybranych instytucji
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16

projekt

U2 sporządzać pisma procesowe i dokumentację
pracowniczą w sprawach z zakresu prawa pracy

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z osobami poszukującymi wsparcia
prawnego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

projekt
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 21

rozwiązywanie zadań 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zakres obowiązku pracodawcy prowadzenia dokumentacji pracowniczej W1, W2, W3

2. Zasady sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Zasady sporządzania regulaminów i procedur stosowanych w stosunkach pracy W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Zasady sporządzania dokumentacji w procesie nakładanie kar porządkowych oraz
dotyczącej odpowiedzialności materialnej pracownika W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. VI. Zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej zakazu konkurencji i
rozwiązania umowy o pracę W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Zasady sporządzania pism procesowych w zakresie odwołania od wypowiedzenia
umowy o pracę W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Zasady sporządzania pism procesowych w zakresie wnoszenia apelacji w
sprawach z zakresu prawa pracy W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Zasady sporządzania pism procesowych w zakresie wnoszenia skargi kasacyjne w
sprawach z zakresu prawa pracy W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymóg uczestnictwa w zajęciach
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Współczesne ustroje państwowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccc2ca2.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-222

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych rozwiązań ustrojowych w wybranych
państwach demokratycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
różne typy systemów politycznych oraz podstawowych
zasad ustrojowych w państwach prezentowanych
podczas wykładów.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W2
pozycję ustrojową i kompetencje najważniejszych
organów państwowych w systemach ustrojowych
prezentowanych podczas wykładu.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W3 terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego
porównawczego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
prawa konstytucyjnego porównawczego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U2
charakteryzować powiązania funkcjonalne pomiędzy
organami państwowymi w prezentowanych
na wykładzie systemach ustrojowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego uzupełniania wiedzy w związku z częstymi
reformami ustrojowymi w poszczególnych państwach.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 28

przygotowanie do egzaminu 50

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do zajęć 35

analiza aktów normatywnych 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

analiza źródeł historycznych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
177

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza naczelnych zasad ustrojowych w państwach współczesnych: zasada
suwerenności narodu, demokracji przedstawicielskiej i form demokracji
bezpośredniej, podział władz, państwo prawne. W dalszej kolejności omawiane
będą podstawowe formy rządów w systemach ustrojowych: rządy parlamentarno-
gabinetowe, kanclerskie, prezydencki system rządów.

W1, W3, U1

2.
Ustrój USA, w szczególności charakterystyka amerykańskiej wersji podziału władz
ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ustrojowej prezydenta. Omówiona jest
również konstrukcja federalizmu w USA.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Ustrój V Republiki Francuskiej - szczególna rola ustrojowa Prezydenta Republiki. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.
Ustrój Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, system
parlamentarno-gabinetowy, pojecie nieskodyfikowanej konstytucji, konwenanse
konstytucyjne, reformy ustrojowe.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. System konstytucyjny Rosji, zasady konstytucyjne i relacje między organami
państwa. W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. System konstytucyjny Ukrainy, zasady konstytucyjne i relacje między organami
państwa. W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Cechy charakterystyczne ustrojów państw postjugosławiańskich lub systemy
ustrojowe Chin (problem Tybetu i Hongkongu) i Japonii. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny w formie testowej (30 pytań jednokrotnego wyboru).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.1557901914.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem konwersatorium jest zaznajomienie studenta zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi
problemami związanymi z interpretacją przepisów dotyczących wykonywania czynności zatrzymania (tzw.
realizacji procesowej) i tymczasowego aresztowania. Podczas zajęć analizie będą poddane nie tylko regulacje
krajowe (opisane w Konstytucji, ustawach, w tym w szczególności w k.p.k., k.k.w., oraz aktach podustawowych),
ale również prawnomiędzynarodowe i orzecznictwo. Poruszona zostanie problematyka prokonstytucyjnej
wykładni przepisów dotyczących aplikowania środków przymusu procesowego skutkujących pozbawieniem
wolności. Tematyka kursu nie będzie się wyłącznie koncentrować na prawach lub obowiązkach osoby
zatrzymanej bądź tymczasowo aresztowanej. Wykonywanie zatrzymania i tymczasowego aresztowania zostanie
ukazane problemowo również z perspektywy sądu, prokuratora, pracowników służb oraz obrońcy i innych
podmiotów. Zamierzeniem konwersatorium jest też przekazanie wiedzy dotyczącej metody sporządzania
przykładowych dokumentów (pism) procesowych tworzonych zwykle w związku z zatrzymaniem lub
tymczasowym aresztowaniem
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

współczesne problemy związane z interpretacją
i stosowaniem przepisów dotyczących wykonywania
zatrzymania i tymczasowego aresztowania w nauce,
praktyce organów ścigania, Służby Więziennej oraz
orzecznictwie

PRA_K3_W13 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować argumenty za i przeciw określonej tezie,
posiada umiejętność subsumpcji lub rozstrzygnięcia
procesowego w zakresie zatrzymania i tymczasowego
aresztowania, z wykorzystaniem literatury
i orzecznictwa, a także oceny przedstawianej
argumentacji z użyciem metody analizy krytycznej

PRA_K3_U09 esej

U2
sporządzić proste pismo procesowe na kanwie
podanego mu stanu faktycznego związanego
z wykonywaniem zatrzymania oraz tymczasowego
aresztowania

PRA_K3_U10 esej

U3
dokonać samodzielnej analizy i oceny bieżącej polityki
państwa dotyczącej stosowania wobec jednostek
środków przymusu skutkujących pozbawieniem
wolności

PRA_K3_U13 esej

U4
identyfikować przyczyny niewłaściwego zastosowania
w praktyce przepisów dotyczących wykonywania
zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania,
a także potrafi wskazać konsekwencje tego zjawiska

PRA_K3_U11 esej

U5
komunikować sporne i skomplikowane zagadnienia
dotyczące wykonywania zatrzymania i tymczasowego
aresztowania w formie i języku zrozumiałym dla
odbiorcy niebędącego prawnikiem

PRA_K3_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z organami państwa i na rzecz ochrony
praw człowieka

PRA_K3_K05 esej

K2 podejmowania konkretnych działań na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa PRA_K3_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 21

przygotowanie projektu 8

przygotowanie raportu 8
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przeprowadzenie badań literaturowych 8

analiza orzecznictwa 8

przygotowanie do ćwiczeń 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 8

konsultacje 3

przygotowanie referatu 8

rozwiązywanie zadań problemowych 4

przygotowanie do zajęć 6

analiza aktów normatywnych 4

rozwiązywanie kazusów 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Regulacje konstytucyjne odnoszące się do wykonywania zatrzymania i
tymczasowego aresztowania oraz problem dokonywania prokonstytucyjnej
wykładni przepisów (o randze niższej niż ustawa zasadnicza) dotyczących tej
materii

W1, U1, U3, U4, U5, K1,
K2

2. Międzynarodowe standardy dotyczące wykonywania zatrzymania i tymczasowego
aresztowania

W1, U1, U3, U4, U5, K1,
K2

3. Terminy wykonywania zatrzymania i tymczasowego aresztowania, sposób ich
obliczania oraz konsekwencja przekroczenia tych terminów W1, U4, U5

4. Sposoby i taktyka wykonywania zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania W1, U4, U5, K2

5. Uprawnienia i obowiązki sądu, prokuratora oraz służb związane z wykonywaniem
zatrzymania i tymczasowego aresztowania

W1, U1, U3, U4, U5, K1,
K2

6.
Prawa i obowiązki zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego związane z
wykonywaniem tychże środków przymusu oraz realizacja tych uprawnień i
powinności

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2
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7. Korespondencja oraz widzenia z tymczasowo aresztowanym W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

8. Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawo do obrony oraz formy jego
realizacji

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

9. Tymczasowe aresztowanie a kara pozbawienia wolności – podobieństwa i różnice W1, U5

10. Środki ochrony praw zatrzymanego oraz tymczasowo aresztowanego W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

11. Tematyka wywołana bieżącym orzecznictwem Sądu Najwyższego i poglądami
wyrażanymi w najnowszej literaturze

W1, U1, U3, U4, U5, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony egzamin z przedmiotu: Proces karny
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Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.33F00.1586937626.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy o przyczynach wyposażania państwa w środki niejawnego zbierania informacji o jednostkach,
zasadach prowadzenia takiej działalności, granicach jej dopuszczalności, zagrożeniach dla społeczeństwa
w przypadku niekontrolowanych form takiej działalności, zwrócenie uwagi na potrzebę krytycznej analizy
istniejących rozwiązań, oraz umiejętności poszukiwania właściwego balansu pomiędzy ochroną wolności
a uprawnieniami informacyjnymi państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
1. Pogłębiona wiedza o instytucjach pozwalających
na niejawne zbieranie informacji w systemie prawa
oraz w relacji z innymi systemami społecznymi

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

projekt, esej

W2

2. Gruntowna wiedza o zadaniach państwa w obszarze
bezpieczeństwa oraz metodach ich realizacji oraz
o instytucjach i organach uprawnionych
do prowadzenia takiej działalności także na tle
porównawczym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

projekt, esej

W3 3.Rozumienie ewolucyjnej zmienność sposobów
prawnej reakcji na zjawiska społeczne

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

projekt, esej

W4 Rozumienie przyczyn naruszania prawa i konsekwencji
tego zjawiska

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

3. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny bieżącej
polityki prawa, rozumienie konieczności i umiejętność
podejmowania konkretnych działań na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa:
K_U13 (2), K_K04 (2)

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

projekt, esej

U2
Rozumienie potrzeby podejmowania działań na rzecz
jednostek w kontaktach z organami państwa i na rzecz
ochrony praw człowieka:

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Znajomość i rozumienie procesów stosowania prawa,
umiejętność identyfikacji stanów faktycznych,
relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

projekt, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 14

zbieranie informacji do zadanej pracy 25

przygotowanie eseju 20

analiza aktów normatywnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego, jego konstytucyjne zakotwiczenie,
międzynarodowa współpraca w odniesieniu do bezpieczeństwa. Historyczne
podstawy kształtowania się uprawnień państwa do zbierania informacji o
jednostkach. Ustrojowe i polityczne uwarunkowania uprawnień państwa do
gromadzenia danych o jednostkach. Standardy europejskiej w zakresie uprawnień
o gromadzenia przez państwo informacji o jednostkach dla celów bezpieczeństwa
publicznego. Kształtowanie się polskich regulacji o zbieraniu informacji o
jednostkach przez służby państwowe. Służby uprawnione do zbierania i
gromadzenia informacji o jednostkach. Uregulowane metody niejawnego zbierania
danych o jednostkach (kontrola operacyjne, transakcja pozorna, pozyskiwanie
danych bankowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, innych danych),
wywiad operacyjny. Kontrola nad działalnością tajnych służb.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej uczestnictwo w zajęciach + przygotowanie wystąpienia na temat
wskazanego podczas zajęć problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo konstytucyjne oraz prawo karne materialne
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Tech Law and Social Media
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRA00N.33F00.1586942177.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 14

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie studentów do analizy współczesnych zagadnień związanych z mediami społecznościowymi

C2 Zapoznanie studentów z wpływem nowych technologii na pojęcia prawne, ze szczególnymi uwzględnieniem
konstrukcji odpowiedzialności prawnej

C3 Wytworzenie kompetencji do oceny oddziaływania technologii na prawo oraz interpretacji tworzących się luk
systemowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawowe pojęcia, jakimi posługują się nauki
społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia
jakimi posługują się nauki prawne

PRA_K3_W02 zaliczenie

W2
ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy
systemem prawa a innymi systemami społecznymi
(ekonomicznym, politycznym, kulturowym)

PRA_K3_W03 zaliczenie

W3
ma pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego systemu
prawa oraz o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami
prawa

PRA_K3_W11 zaliczenie

W4 zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych
danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych PRA_K3_W15 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi
systemami społecznymi PRA_K3_U01 zaliczenie

U2
potrafi ustalać, analizować, interpretować
i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

zaliczenie

U3 potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu
do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać PRA_K3_U13 zaliczenie

U4 posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej
z wiedzą z innych dyscyplin naukowych PRA_K3_U17 zaliczenie

U5 potrafi posługiwać się obcym językiem prawniczym PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne
i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez
prawnika

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02 zaliczenie

K2
rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań
na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie

PRA_K3_K04 zaliczenie

K3
ma świadomość, iż jego decyzje i działania wpływają
na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących
prawo

PRA_K3_K08 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 14

przygotowanie do zajęć 23

zapoznanie się z e-podręcznikiem 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 23
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
14

ECTS
0.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The workshop is dividied into 8 themed blocks:
1. Information, service and a product - on value of intangible good
2. Social responsibility and privacy: from consumer protection to Cambridge
Analytica
3. Market monopolies: GAFA, fintech and access to knowledge
4. Dehumanization: artificial intelligence, bots, chatbots from different
perspectives
5. Fake news, deep fakes and criminal liability
6. Identity theft in social media
7. Defamation and insult in social media
8. Sexual activities in social media and criminal liability

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody
e-learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

Zaliczenie bez oceny. Obecność na zajęciach (możliwe jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność), punkty przyznawane za aktywność w
trakcie zajęć, uczestniczenie w dyskusjach i wykonywanie zadań
pisemnych i praktycznych (opis przypadków, esej, przygotowanie
prezentacji, itp.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie Prawa karnego (materialnego) oraz co najmniej znajomość podstaw Prawa własności intelektualnej lub Prawa
autorskiego
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Seminarium magisterskie IV rok
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.3C00.5cac67cd56803.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-S444, WPA-10.PZ-S405, WPA-10.PZ-S407,
WPA-10.PZ-S489, WPA-10.PZ-S4009, WPA-10.PZ-S484,
WPA-10.PZ-S451, WPA-10.PZ-S490, WPA-10.PZ-S4012,
WPA-10.PZ-S4016, WPA-10.PZ-S479, WPA-10.PZ-S464,
WPA-10.PZ-S488, WPA-10.PZ-S4034, WPA-10.PZ-S411,
WPA-10.PZ-S4047, WPA-10.PZ-S403, WPA-10.PZ-S409,
WPA-10.PZ-S414, WPA-10.PZ-S420, WPA-10.PZ-S462,
WPA-10.PZ-S458, WPA-10.PZ-S4048, WPA-10.PZ-S439,
WPA-10.PZ-S438, WPA-10.PZ-S494, WPA-10.PZ-S459,
WPA-10.PZ-S4054, WPA-10.PZ-S428, WPA-10.PZ-S4049,
WPA-10.PZ-S447, WPA-10.PZ-S417, WPA-10.PZ-S4051,
WPA-10.PZ-S4056

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na V roku studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
dogmatyk prawniczych, filozofii, teorii lub etyki
prawniczej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyszukać informacje, zidentyfikować problemy
badawcze, przeanalizować i zinterpretować
zagadnienie, przedyskutować problem
i zaprezentować wyniki badań z zakresu tematyki
prowadzonego seminarium.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania zmienności prawa, podejmowania
działań na rzecz polepszania jakości prawa,
uzupełniania wiedzy, uwzględniania znaczenia
popularyzacji wiedzy i ochrony praw człowieka,
a także roli prawnika w społeczeństwie.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 21

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
51

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 21

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
51

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podczas seminarium analizowane są i dyskutowane zagadnienia dotyczące
tematyki danego seminarium oraz tematów planowanych prac dyplomowych
uczestników seminarium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium Obecność i aktywny udział w zajęciach. Rozliczenie roczne.

Semestr 8

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium dla studenta IV roku.
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Seminarium magisterskie V rok
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33000.5cac67cda04c1.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-10.PZ-S505, WPA-10.PZ-S507, WPA-10.PZ-S589,
WPA-10.PZ-S5009, WPA-10.PZ-S584, WPA-10.PZ-S544,
WPA-10.PZ-S590, WPA-10.PZ-S5012, WPA-10.PZ-S5016,
WPA-10.PZ-S579, WPA-10.PZ-S564, WPA-10.PZ-S588,
WPA-10.PZ-S511, WPA-10.PZ-S5047, WPA-10.PZ-S503,
WPA-10.PZ-S509, WPA-10.PZ-S514, WPA-10.PZ-S520,
WPA-10.PZ-S5055, WPA-10.PZ-S558, WPA-10.PZ-S531,
WPA-10.PZ-S5048, WPA-10.PZ-S539, WPA-10.PZ-S538,
WPA-10.PZ-S5050, WPA-10.PZ-S551, WPA-10.PZ-S559,
WPA-10.PZ-S5038, WPA-10.PZ-S5049, WPA-10.PZ-S547,
WPA-10.PZ-S517, WPA-10.PZ-S5051, WPA-10.PZ-S5056

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Liczba
punktów ECTS
20.0



Sylabusy 390 / 392

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
dogmatyk prawniczych, filozofii, teorii lub etyki
prawniczej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyszukać informacje, zidentyfikować problemy
badawcze, przeanalizować i zinterpretować
zagadnienie, przedyskutować problem
i zaprezentować wyniki badań z zakresu tematyki
prowadzonego seminarium, oraz opracować wyniki
badań w formie pisemnej pracy dyplomowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania zmienności prawa, podejmowania
działań na rzecz polepszania jakości prawa,
uzupełniania wiedzy, uwzględniania znaczenia
popularyzacji wiedzy i ochrony praw człowieka,
a także roli prawnika w społeczeństwie.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 21

przygotowanie pracy dyplomowej 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
171

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 21

przygotowanie pracy dyplomowej 310

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
331

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podczas seminarium analizowane są i dyskutowane zagadnienia dotyczące
tematów prac dyplomowych uczestników seminarium, oraz konsultowane
opracowane fragmenty prac dyplomowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium obecność i aktywność na zajęciach; rozliczenie roczne

Semestr 10

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Obecność i aktywność studenta na zajęciach. Złożenie pracy magisterskiej
i jej zatwierdzenie przez Promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium dla studenta V roku.




